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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

 ผมรู้สึกยินดีที่ได้นําเสนอรายงานประจําปีครั้งแรกในฐานะ

ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

 ปี 2563 นับเป็นปีที ่ท้าทายในการดําเนินธุรกิจซึ ่งได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ประเทศไทยแม้จะสามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน

โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา แต่ก็ได้ร ับผลกระทบไม่น้อยต่อการ

บริหารจัดการประเทศของรัฐบาล   โดยผลกระทบดังกล่าวเป็นผลให้

ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจถดถอยอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้ผล

ประกอบการของบริษัทในรอบปีที ่ผ่านมายังมีผลขาดทุนโดยในช่วง

ปลายปี 2563 บริษัทได้ยกเลิกดําเนินธุรกิจพัดลมเพดานและโคมไฟ

เน่ืองจากพัดลมเพดานและโคมไฟที่จําหน่ายเป็นรุ่นเก่า ไม่เป็นที่นิยม

ของตลาดประกอบกับภาวะตลาดของพัดลมเพดานและโคมไฟมีการ

แข่งขันค่อนข้างสูงทําให้จําหน่ายได้ยากและมียอดขายไม่คุ้มค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน บริษัทจึงได้ยกเลิกดําเนินธุรกิจพัดลมเพดานและโคมไฟ

ตั้งแต่ส้ินปีที่ผ่านมา 

อีกหน่ึงธุรกิจทีไ่ด้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คือ

ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นผลให้การดําเนินธุรกิจให้บริการห้องจัดเลี้ยงและ

ภัตตาคารในนามบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ได้รับผลกระทบตาม

ไปด้วย โดยการให้บริการห้องอาหารคุ้มขันโตกลานแสดงวัฒนธรรม 

และห้องอาหารพลับพลาหยุดให้บริการ ส่วนศูนย์ประชุมนาชาติคุ้มคํา

ได้ปิดดําเนินการไปช่วงปี 2563 ขณะน้ีกลับมาเปิดให้บริการแล้ว  

ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการ “ทาวน์ไลน์ สัตหีบ” ที่ดําเนิน

ธุรกิจในนามบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ในรอบปีที่ผ่านมารับรู้

รายได้จํานวน 6.0 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2563 ได้จําหน่ายอาคาร

พร้อมที่ดินหมดแล้วอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อคาดว่าจะ

ปิดโครงการได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 

สําหรับธุรกิจพลังงานทดแทนที่ดําเนินธุรกิจในนามบริษัท สระบุรี       

โซล่าร์ จํากัด ในรอบปีที ่ผ่านมาเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที ่ทํารายได้และ

ผลตอบแทนให้กับบริษัทเป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบภาวะถดถอย

ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซ่ึงบริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะ

ดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทนต่อไป 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นทําธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ซึ่งประเมินว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มและโอกาสให้

ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตโดยได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด เป็น  บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี 

แคปปิตอล จํากัด  กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยื ่นคําขอจด

ทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย คาด

ว่าจะดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2564 

บริษัทก้าวเข้าสู่ปี 2564 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อ

สร้างผลกําไรและผลการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการ

บริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 

ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยตระหนักและ

คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสําคัญ  

รวมถึงจะบริหารจัดการธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเปล่ียนแปลงไปตาม

กลไกของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก ทั ้งนี ้ หากไม่มี

ข้อจํากัดหรือผลกระทบใด ๆ การบริหารจัดการบริษัทตั้งแต่ไตรมาส 

2 ของปี 2564 เป็นต้นไป จะพิจารณากําหนดแผนงานและเป้าหมาย

การดําเนินงานในระยะสั้นเป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเปล่ียนแปลงสถานะของผล

การดําเนินกิจการของบริษัทจากขาดทุนเป็นกําไรให้บรรลุผลสําเร็จ

ใหไ้ด้อย่างช้าภายในปี 2567 
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เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 

ท่ามกลางความเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและทั ่วโลกจาก

สถานการณ์โรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเน่ืองมาถึงปี 2564 ทําให้ภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่าและถดถอยยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหลายด้าน ท้ังใน

ด้านการบริหารจัดการและการควบคุมดูแลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

ให้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีเรื่อง

การแก้ไขข้อพิพาทเก่ียวกับคดีท่ีบริษัทฟ้องและถูกฟ้องซ่ึงคดีมีแนวโน้มจะยุติ

ได้ด้วยดี 

การดําเนินธุรกิจในปีท่ีผ่านมาฝ่ายบริหารได้กํากับดูแลบริษัทย่อยให้

ดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ด้วยเหตุและปัจจัยท้ัง

ภายในและภายนอกโดยเฉพาะโรคโควิด-19 ท่ีระบาดต่อเน่ืองและเพ่ิมมากขึ้น

ในช่วงปลายปีซ้ําเติมให้ธุรกิจหยุดน่ิง  ทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทและ

บริษัทย่อยยังมีผลขาดทุน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลัง

ความสามารถในการแก้ไขผลการขาดทุนแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร

  สําหรับทิศทางและเป้าหมายในดําเนินธุรกิจในปี 2564  บริษัทได้มุ่งเน้นดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทรัพย ์โดย

ประเมินจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจทําให้มีหนี้เสียของสถาบันการเงินที่ต้องบริหารจัดการโดยจะดําเนินธุรกิจในนามบริษัท

บริหารสินทรัพย์  เอซีซี แคปปิตอล จํากัด (เดิมชือ่ บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด) ท้ังน้ี เพ่ือทดแทนธุรกิจพัดลมเพดานและโคม

ไฟที่บริษัทหยุดดําเนินการธุรกิจเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และอีกธุรกิจหนึ่งที่มองเห็นว่ายังมีโอกาสและแนวโน้มเติบโตต่อไปได้คือ

ธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะดําเนินธุรกิจดังกล่าวผา่นบริษัทย่อยคือ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด  และ

ขอให้ความม่ันใจกับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะบริหารงานอย่างมุ่งม่ันตั้งใจเพ่ือก้าวข้ามปัญหาและ อุสรรคต่าง ๆ ให้ได้ เพ่ือประโยชน์

ร่วมกันของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 

จากสถานการณ์การระบาดของติดต่อไวรัสโคโรนา 19 ในปี 2563 ท่ี

ผ่านมา ส่งผลกระทบกับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมี

นัยสําคัญ ทําให้ผลการประกอบการคลาดเคลื่อนจากที่ประมาณการไวอ้ย่าง

มาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ

บริษ ัทย่อยทุกคนได้ใช ้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ แก้ไข

สถานการณ์อย่างเต็มท่ีจนทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการประกอบการดี

ขึ้นกว่าผลการประกอบการในปี 2562 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

ประจําปีฉบับน้ี 

 สําหรับแผนการในการดําเนินธุรกิจในปี 2564  บริษัทยังคงยึดม่ันใน

การดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีเป้าหมายในการ

ลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ โดยบริษัทมีพันธมิตรใน

การดําเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายรายที่ทําให้บริษัทมั่นใจว่า

บริษัทจะเติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

5 รายงานประจาํป ี2563 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผูบ้รหิาร

  
พลเอกสมชาย  ยงัพทิกัษ ์

x ประธานกรรมการบริษัท 

x ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

x กรรมการตรวจสอบ 

x กรรมการอิสระ  

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่28 เมษายน 2563 

อาย ุ 64  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x -ไม่มี- 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2563 – ปัจจุบัน  

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหา        

และกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2558                                                               

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (พลเอก) 

x 2557                                                                       

เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก (พลโท) 

x 2556                                                                          

เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก (พลตรี) 

x 2552                                                                            

รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก 

x 2546  

ผู้อํานวยการกองส่งกําลังบํารุงทหารบก 

สดัสว่นการถอืหุน้ 

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 



 

 

6                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

ดร.อรชิยั  รกัธรรม 

x ประธานกรรมการตรวจสอบ    
x กรรมการอิสระ   

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่31 มีนาคม 2558  

 อาย ุ 53  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาเอก                         

Ph.D., Claremont Graduate School, USA 

x ปริญญาโท 

Finance Claremont Graduate School, USA 

x ปริญญาตรี                                 

Economics & Business Admin, Eastern Washington 
University, USA 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 

15/2549 

x หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 

14/2549 

x หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 

67/2548 

x หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 

30/2547 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x -ไม่มี- 

 

 

 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2558 – ปัจจุบัน  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                     

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

x 2552 – ปัจจุบัน                     

วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

x 2541 - ปัจจุบัน 

อาจารย ์ม.เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหิดล 

x 2550 – ปัจจุบัน                                         

กรรมการตรวจสอบ/บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (“SYNTEC”)  

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x 2550 – 2560                                                         

นักวิเคราะห์อาวุโส บมจ.ธนาคารไทยพาณิขย์ 

สดัสว่นการถอืหุน้ 

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 

 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

7 รายงานประจาํป ี2563 

 

 
  

นายเสาวภกัดิ ์ สกลุโรมวลิาส  

x รองประธานกรรมการคนที่ 1 

x กรรมการ  

 

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่30 เม.ย 2562 

อาย ุ 63  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท 

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

x ปริญญาตรี                                                                                          

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง                           

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x -ไม่มี- 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส รุ่น 22) 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน                                                                           

กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 

x ปัจจุบัน                                                                                                 

กรรมการชมรมชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

x ปัจจุบัน                                                                                                            

กรรมการบริหาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ่        

x กรรมการบริหาร สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย                                                                                                   

x อุปนายก สมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุร ี                                                                            

x เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ

ติดตามงบประมาณวุฒิสภา  

x อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (กรุงเทพมหานคร,

ศูนย์บริการการศึกษา จังหวัดระยอง) 

x อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)   

สดัสว่นการถอืหุน้ 

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 

 



 

 

8                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสพุนิ ศริโิภค  
x รองประธานกรรมการคนที่ 2 

x กรรมการ  

x กรรมการรองผู้จัดการ 

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 

 อาย ุ 52  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

x ปริญญาตรี                                                                                          

สาขาบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x Director Certification Program (DCP) รุ่น 289/2020 

x Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2018  

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x Financial Advisor license สถาบันฝึกอบรม          

สมาคมบริษัทหลักทรัพย ์2549 

x Financial Forecasting Model สถาบันฝึกอบรม                   

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 2545 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน                                                                           

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด 

x ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน                                                                                          

กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด                                                                      

กรรมการ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด                                                                        

กรรมการ บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด                                                           

กรรมการ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด                                                      

กรรมการ บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด                                                      

กรรมการ บริษัท สุพรีม ฮาเว่น เวลธ์ จํากัด 

 

                                                                                                  

x 2560 - ปัจจุบัน                                                        

กรรมการ บริษัท เก็บเงินเก็บทอง จํากัด 

x 2560 – ปัจจุบัน                                                               

กรรมการ บริษัท อัลไลแอนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

x 2559 - ปัจจุบัน                                                                 

กรรมการ บริษัท สุพรีม วิกตอรี ่จํากัด  

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x 2556 - 2557  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน) 

x 2555 – 2556                                                                    

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด 

x 2554 - 2555                                                                       

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ                                             

บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

x 2551 – 2554                                                                            

ผู้จัดการการลงทุนอาวุโส                                                           

บริษัท หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จํากัด 

x 2548 - 2550                                                                

ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ                                       

บริษัท หลักทรัพย์ นครหลวงไทย จํากัด  

สดัสว่นการถอืหุน้ 

x ร้อยละ 3.38 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x พี่สาว นายพีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

9 รายงานประจาํป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกมัพล  ตตยิกว ี

x กรรมการอิสระ  

x กรรมการตรวจสอบ 

 

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่17 กันยายน 2562 

อาย ุ 61  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท                                                                                      

วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) University of Texas at 

Arlington,USA 

x ปริญญาตรี                                                                                          

วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                        

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 

25/2560 

x หลักสูตร Risk Management Program (RCL) รุ่น 5/2559 

x หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น55/2549 

x หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 74/2540 

หลกัสตูรอบรมอืน่ 

x ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส รุน่ 22) 

x หลักสูตร Finance for Non-fin. Executive Program / บัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 5/2559  

x หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) รุ่น 

09/2552 

การดาํรงตาํแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2563 - ปัจจุบัน                                                                           

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) 

x 2562 - ปัจจุบัน                                                                                         

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน              

คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

x ธ.ค 2560 – ปัจจุบัน  

กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 

x 2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์โซลูช่ันเทคโนโลย ีจํากัด 

(มหาชน)   

x 2553 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) 

ประวตักิารทาํงานในอดตี 

x ต.ค. 2560  - 2563                                                          

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บลิสเทล จํากัด 

(มหาชน)  

x 2556-2560   

กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท อมตะวีเอ็น จํากัด (มหาชน)  

x 2555 - 2563                                                               

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล

จํากัด (มหาชน) 

x 2555-2557   

กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) 

x 2553-2556                                                                       

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) 

x 2553-2555                                                                      

กรรมการ คณะกรรมการกากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) 

x 2551-2553                                                                   

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท พัทยาฟู๊ด อินดัสตรี จํากัด 

x 2549-2551   

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)   

x 2546-2549                                                         

x กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด 

สัดสว่นการถอืหุน้  

x ร้อยละ 0.024 

 ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี-  

 



 

 

10                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายองักรู  พมิพะกร   
x กรรมการ 

x กรรมการผู้จัดการ  

 

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 

อาย ุ 65  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาตรี                             

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

x ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย                                                                      

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 219/2016 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x -ไม่มี- 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2562 – ปัจจุบัน                                                                                   

กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด                                               

กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด                                                             

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด                       

กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด                                                 

กรรมการ บริษัท สระบุรี โซล่าร ์จํากัด 

กรรมการ บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด  

กรรมการ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 

กรรมการ บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด                   

x 2560 - ปัจจุบัน                                                                  

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

x 2541 - ปัจจุบัน                                                               

หัวหน้าสํานักงาน สํานักงานกฎหมายอังกูร พิมพะกร 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x 2558 - 2560                                                             

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์เออีซี 

จํากัด (มหาชน) 

x 2539 - 2541                                                                     

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บงล. กรุงไทย 

x 2538 - 2539                                                                        

ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย บงล.หลักทรัพย์ไอทีเอฟ 

x 2536 - 2538                                                                             

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย บงล.กรุงไทยธนกิจ 

สดัสว่นการถอืหุน้ 

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

11 รายงานประจาํป ี2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนพล  เดชะวทิยาธร  
x กรรมการ 

  

 

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่30 เมษายน 2562 

อาย ุ 34  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท                            

ด้านเศรษฐศาสตร์ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ                        

University of Economics & International Business, 

Beijing China  

x ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ เอกการตลาด จบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x -ไม่มี- 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x -ไม่มี- 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x ต.ค 2561 - ปัจจุบัน                                                                                   

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ About Passion Co., Ltd. 

  

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x พ.ค 2562 – พ.ค. 2563                                                             

กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จํากัด                                   

กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 

x มิ.ย 2560 – ก.ค 2561                                                                    

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Food Capitals (Public) Company 

Limited 

x เม.ย 2558– มิ.ย 2560                                                                        

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Yum Restaurant International Co.,Ltd. 

x พ.ค 2550 – มี.ค 2558                                                                              

ผู้จัดการฝ่ายครอบครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ Tesco Lotus 

สดัสว่นการถอืหุน้ 

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 



 

 

12                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนกฤต อจัฉรยิะสมบตั ิ  
x กรรมการ 

x กรรมการบริหาร 

  

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่6 ธันวาคม 2562 

อาย ุ35 ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท                            

การจัดการด้านโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต                       

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

x ปริญญาตรี 

ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 

169/2563 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x 2560 

การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (CM#5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x 2558                                                                 

เทคนิคการก่อสร้างสําหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ #2 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x 2557                                                                  

Real Estate Executive (RECU#47) คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

. 

  

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2562 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x 2559 - 2562                                                             

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาร์ทเนอร์เอสเตท จํากัด                                   

x 2557 - 2562                                                                    

กรรมการผู้จัดการ AEC MANAGEMENT CO., LTD  

x 2552 - 2555                                                                              

ผู้บริหารงานขาย LEO GLOBAL LEGOSTICS GROUP  

สดัสว่นการถอืหุน้  

x ร้อยละ 3.77 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

13 รายงานประจาํป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายฐติศิกัดิ ์สกลุคร ู  
x ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

  

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 

 

อาย ุ65 ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาตรี                            

ศศบ.การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     

x ประกาศนียบัตร 

Mini M.B.A. รุ่นท่ี 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุ่น 20/2563 

x หลักสูตร  Board Nomination & Compensation Program  

(BNCP) รุ่น 1/2560 

x หลักสูตร  Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 

2/2557 

x หลักสูตร  Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2552 

x หลักสูตร  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2549 

x หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2548 

x หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547 

 หลกัสตูรอบรมอืน่ 

x -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2563 – ปัจจุบัน                                                          

กรรมการบริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) 

x 2562 – ปัจจุบัน                                                                

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน 

กรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเรกา ดีไซด์ จํากัด 

(มหาชน)กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด                                          

กรรมการ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จาํกัด                                      

กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด                                             

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด 

 

กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 

กรรมการ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด    

x 2557 – ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จํากัด 

ประวตักิารทาํงานในอดตี 

x 2560-2563                                                                             

กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท บีจีสติกส์ จํากัด (มหาชน)                                   

x 2562-2562                                                                    

กรรมการกํากับ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

x 2560-2561                                                                              

กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)             

เดิม ( บมจ.บางประกง เทอร์มินัล )  

x 2558-2561 

รองประธานกรรมการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้งจํากัด (มหาชน)                     

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตัล จํากัด                     

กรรมการ บริษัท ดีดี ธัญการย์ จํากัด  

x 2556-2557 

รักษาการกรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้งจํากัด (มหาชน) 

x 2548-2558 

กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พร๊อพเพอร์ตี้ จํากัด   

x 2546-2558 

กรรมการบริหาร บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)   

สัดสว่นการถอืหุน้  

x -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 

 



 

 

14                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวเิชยีร เอือ้สงวนกลุ  

x กรรมการบริหาร 

 

  

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 

 

อาย ุ56 ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท                            

บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

x ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 

294/2020 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x -ไม่มี- 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน                                                                                   

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

จํากัด (มหาชน) 

x พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

x พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด 

  

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x ต.ค. 2553 - พ.ย. 2558                                                               

กรรมการที่ปรึกษา บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด                                   

x พ.ย. 2552 - มิ.ย. 2553                                                                      

ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล ล้ิงค ์แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 

x ต.ค. 2550 - พ.ค. 2552                                                                            

กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จํากัด 

x ก.พ. 2546 - ก.ย. 2550 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) 

สดัสว่นการถอืหุน้  

x ร้อยละ 1.50 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 

 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

15 รายงานประจาํป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกติติ กนกอดุมทรพัย ์
x ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

x ผู้บริหาร 

 

  

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่17 ธันวาคม 2557 

 

อาย ุ55 ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท                            

บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

x .ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 

165/2562 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x -ไม่มี- 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2562 - ปัจจุบัน                                                                                  

กรรมการ บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด 

x พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x ต.ค. 2553 - พ.ย. 2558                                                               

กรรมการ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด                           

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด                 

กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 

x 2553 - 2557                                                                        

ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีการเงินและภาษี 

x 2549 - 2553                                                                            

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 

คอร์ปอเรชั่น (IRCP) 

x 2540 - ก.ย. 2549                                                                  

ผู้จัดการฝ่ายบัญช ีบมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

สดัสว่นการถอืหุน้  

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 

 



 

 

16                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรีพงษ ์วยันพิฐิพงษ ์ 

x ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

x ผู้บริหาร 

 

  

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 

 อาย ุ31 ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาโท                            

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา การค้าระหว่างประเทศ (ทุนรัฐบาลจีน)

มหาวิทยาลัยพาณิขย์นาวี ต้า เหลียน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

x .ปริญญาตรี 

คณะศิลปะศาสตร์ สาขา ภาษาจีนธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 

294/2563 

x หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 

165/2562 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x -ไม่มี- 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x 2562 - ปัจจุบัน                                                                                  

กรรมการ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด                                     

กรรมการ บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด 

x 2562 - พ.ค. 2563 

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x 2561 - 2562                                                                

นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บจ. เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ช 

x 2560 - 2562                                                                          

หัวหน้างานจัดซ้ือจัดระหว่างประเทศ บมจ.บ้านปู 

x 2558 - 2560                                                                               

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บจ. หัวเว่ย เทศโนโลยี 

(ประเทศ-ไทย)  

สดัสว่นการถอืหุน้  

x ร้อยละ 0.12 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x น้องชาย นางสุพิน ศิริโภค 

 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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นางสาวศรดุาสรวยี ์ กนุโตะ๊ 
x ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

 

  

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่15 พฤศจิกายน 2562 

 

อาย ุ54  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x -ไม่มี- 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x หลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสําหรับผู้บริหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 4/2551 

x หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รุ่น 04/2550 

x หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รุ่น 27/2549 

x หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 8/2549 

x หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รุ่น 14/2547 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น                                                                                  

 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x ธ.ค. 2560 - ก.ย. 2562                                                               

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วังทองสยาม จํากัด                                         

(ในเครือ บมจ.วังทองกรุ๊ป) 

x ก.พ. 2547 - พ.ย. 2560    

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วังทองกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

x ต.ค. 2540 - ก.พ. 2547                                                                      

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บรษัิท คริสตอลไลน์ จํากัด                                               

(ในเครือ บมจ.แพรนด้าจิวเวลรี่) 

สดัสว่นการถอืหุน้  

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสายรว ีวยันพิฐิพงษ ์
x ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

 

  

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่1 มกราคม 2563 
 

 
อาย ุ43  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาตรี                                                                           

คณะนิเทศศาสตร์ สาขา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x -ไม่มี- 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สมาคม

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 4/2563 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่ 

x ม.ค. 2563– ปัจจุบัน  

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น        

x มิ.ย. 2558 – ธ.ค. 2562                                                                           

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x 2553 – 2557                                                               

King of Thai Noodles Restaurant San Francisco, USA 

x 2548 – 2553    

Manager, Milano Co.,Ltd San Francisco, USA  

สดัสว่นการถอืหุน้  

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x บุคคลในครอบครัว 

 



 

 
 บริษทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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นายจาํลอง มุง่งาม 

x เลขานุการบริษัท 

 

  

 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 
 

 
อาย ุ61  ป ี

การศกึษา 

x ปริญญาตรี                                                                           

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

x ประกาศนียบัตร 

Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

x หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 105/2020 

หลักสตูรอบรมอืน่ 

x หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ สมาคม

กฎหมายอาเซียนประจําประเทศไทย/ก.ค .- ก.ย 2558 

x หลักสูตร วิชากฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิชาชีพ

กฎหมายชั้นสูงสภาทนายความ รุ่นที่ 3 

x หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สมาคมกฎหมาย

อาเซียนประจําประเทศไทย 

x หลักสูตร การปฎิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 

29 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 

x หลักสูตร Certificate English Lawyer Training Programme 

(Specialised Level- Course) : Faculty of Law Thammasat 

University. 

x หลักสูตร Certificate Legal Pro Course 2 : Oxbrit English 

Academy 

 

การดาํรงตําแหนง่ในบริษทั/หนว่ยงานอืน่  

x -ไม่มี- 

ประวตักิารทํางานในอดตี 

x 2554 - 2563                                                                

รองผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

x 2548 - 2553     

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

สดัสว่นการถอืหุน้  

x -ไม่มี- 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

x -ไม่มี- 
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

การประกอบธรุกจิ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

ขอ้มลูสรปุ (Executive Summary): 

 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“ACC” หรือ “บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท คอมพาสส์ อีสต์  

อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยบริษัทฯ แบ่งเป็น 6 ส่วนคือ ธุรกิจจําหน่ายพัดลมติดเพดาน 

ธุรกิจจัดเล้ียงและภัตตาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็นธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจลงทุนในพลังงานทดแทน 

ธุรกิจให้กู้และ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ได้เพิ่มการลงทุนไปยังหลายๆ ธุรกิจเพี่อเป็นการกระจายความเส่ียง และเพิ่มช่องทางการ

หารายได้ โดยบริษัทฯ เลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีความม่ันคงด้านรายได้ และเป็นธุรกิจใหม่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมากใน

ปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ม่ันคงในอนาคต โดยมีภาพรวมแต่ละสายงานธุรกิจดังน้ี 

 

1. ธรุกจิผลติและจาํหนา่ยพดัลมตดิเพดาน  

บริษัทฯ มีแนวคิดจะยกเลิกธุรกิจจําหน่ายพัดลมติดเพดาน เน่ืองจากบริษัทมีสินค้ารุ่นที่ขายได้ยากจํานวนมาก ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การหาแนวทางระบายสินค้าออกให้เร็วที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่ในธุรกิจน้ี โชว์รูมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร เลขที่  32  (ปากซอยศรี

นครินทร์ 40) ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 บริเวณเยื้องศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ 

เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ปิดโชว์รูมแล้ว เน่ืองจากหมดสัญญาเช่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงนําสินค้าไปจัดจําหน่ายใน

ห้างสรรพสินค้า และโมเดิร์นเทรด  ได้แก่ Home Pro, The Mall, บุญถาวร เช่นเดิม  

 

2. ธรุกจิจดัเลีย้งและภตัตาคาร  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผ่านบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด (ถือหุ้นร้อยละ 100) โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจ  

1) คุ้มขันโตกและลานการแสดงวัฒนธรรม ให้บริการอาหารแบบขันโตก มีการแสดงแสงสีเสียงเชิงวัฒนธรรม   

2) ร้านอาหารพลับพลา ให้บริการอาหารแบบบุบเฟ่ เปิดให้บริการ 8.00 น.- 14.00 น. และช่วงเย็นเปิดเป็น ร้านอาหาร

ให้บริการอาหารทุกประเภท  

3) ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคําให้บริการจัดประชุมสัมมนา เป็นศูนย์ประชุมมีห้องจัดเล้ียงระดับสากล ที่ตกแต่งด้วย

สถาปัตยกรรมชั้นสูงอันหรูหรา ตระการตา คงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) บริษัทได้ปิดกิจการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับ

เข้าสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวเช่นเดิม โดยบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานครบทุกคนแล้ว 

 

3. ธรุกจิลงทนุในพลงังานทดแทน  

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ปัจจุบันเหลือกําลังการผลิตประมาณ 

2.743 เมกะวัตต์ จากการที่บริษัทยกเลิกการลงทุนใน บริษัท 105 โซลาร์ เพาเวอร์ จํากัด (“105 โซลาร์”) และได้แจ้งความประสงค์ขอ

คืนเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าไปแล้วจํานวน 14 ล้านบาท คืนจาก บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) เน่ืองจาก

โครงการมีความล่าช้า  ปัจจุบันได้ถอนฟ้อง ผลการเจรจาบริษัทได้หุ้นสามัญบริษัท 105 โซลาร์ จํากัด จํานวน 173,000 หุ้น หรือ 17.30 

ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 44.36 ของทุนจดทะเบียน และโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) ประมาณ 5.50 

MW โดยดําเนินธุรกิจภายใต้บริษัท ดังต่อไปน้ี  

1)  บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 

(Solar Rooftop) แผงโซลาร์ตั้งอยู่บนหลังคาโรงงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) กําลังการผลิตประมาณ 0.98 
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เมกะวัตต์ ขนาดเงินลงทุนจํานวน 39.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ปัจจุบันได้ขยายกําลังการผลิต

จนมีกําลังการผลิตทั้งหมด 1.402 เมกกะวัตต์ ติดตั้งบนหลังคาสํานักงาน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) และ

หลังคาที่จอดรถ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมด 

2)  บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“BSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กําลังการผลิตประมาณ 0.75 เมกะวัตต์ ขนาดเงิน

ลงทุนจํานวน 24.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โครงการ BSP ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว และเริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

3) บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“105”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม กําลังการผลิตประมาณ 0.65 เมกะวัตต์ ขนาดเงินลงทุน 

17.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.36 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โครงการ 105 ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

เริ่มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561  

4)  กลุ่มบริษัทสระบุรี (“กลุ่มสระบุรีโปรเจค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯได้ทําการควบรวมจาก 10 บริษัทฯ เป็นบริษัท 

สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กําลังการผลิตประมาณ 5.50 เมกะวัตต์ ขนาดเงินลงทุน 290 ล้านบาท ในโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) แผงโซลาร์ตั้งอยู่ อําเภอตล่ิงชัน จังหวัดสระบุรี กําลังการผลิต 5.5 เมกะวัตต์ ขนาด

การลงทุน 290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ซ่ึงโครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์แล้ว  

 

4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

บริษัท ได้มีการจัดตั้ง บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด (“ACCL”) เพื ่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ให้ผู้มี

ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจะจําหน่ายหุ้นสามัญของ ACCL ให้แก่บริษัท ไพรม 

แมนชั่น จํากัด (“PM”) ภายหลังการจําหน่ายหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน และ PM ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของ

ทุนจดทะเบียน โดย ACCL จะเริ่มพัฒนาโครงการแรกที่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการทาวน์โฮมโดยมีราคาขายอยู่ที่ 4.40 – 

6.67 ล้านบาทต่อยูนิต ปัจจุบันสามารถขายและรับรู้รายได้จํานวน 19 ยูนิต คงเหลืออีก 13 ยูนิต บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

โครงการทาวน์โฮมโครงการแรก ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จ จําหน่ายล่าช้ากว่าแผนการที่วางไว้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเลิก

จ้างพนักงานส่วนที่ไม่จําเป็นทั้งหมด ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเลครัชดา และสัญญาอื่นๆ หากจําหน่ายหมด บริษัทฯ จะปิด ACCL 

เนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เหมาะกับการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อลดรายจ่ายประจํา  

อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีโครงการในอนาคตที่ทางบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด (“PM”) สนใจ

จะพัฒนา PM ต้องนําโครงการมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าโครงการไม่

น่าสนใจ จึงจะเป็นสิทธิของ PM  ที่จะตัดสินใจพัฒนาภายใต้ PM เพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงเป็นมติในที่ประชุมที่ได้ตกลงร่วมกันก่อนร่วมลงทุน 

ส่วนการดําเนินธุรกิจให้เช่า ในปี 2561 บริษัทฯได้จําหน่ายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อนําเงินมา

ไถ่ถอนหุ้นกู้ ส่วนอาคารพักอาศัยอาคารชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เหลือจํานวน 4 ห้อง  ซึ่งได้

ปรับปรุงห้องที่เหลือเพื่อทยอยจําหน่ายทั้งหมด  

 

5. ธุรกิจให้กู้ 

บริษัทจัดตั้งบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด (“ACCC”) เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดตั้ง ACCC เพื่อประกอบธุรกิจ

แฟคตอริ่ง แบบมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse) การให้เช่าซ้ือหรือการให้เช่าซ้ือแบบลิสซ่ิง การให้กู้ยืม จํานํา จํานอง ด้วย

ทุนจดทะเบียนจํานวน 200.00 ล้านบาท  ทุนชําระแล้ว 100.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัท ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100 จากการที่บริษัทเห็นว่าธุรกิจการให้กู้ยืมมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับที่ผ่านมามีผู้สนใจติดต่อขอกู้

เงินกับบริษัทเป็นจํานวนมาก เพื่อให้การปล่อยกู้มีวิธีการขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อให้เป็นระบบสากล และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท 

จึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจน้ี  บริษัทเริ่มให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายแรกเม่ือปี 2562 
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6. ธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง  

จากการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มานานมีความชํานาญมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี บริษัทเห ็นว่า

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ราคาแผงและอุปกรณ์ที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับเทคโนโนยีดี

ขึ้นกว่าในอดีตสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นส่ิงจูงใจที่ทําให้มีผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มขึ้น  และบริษัทมีความพร้อมมี

ศักยภาพในธุรกิจน้ี จึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์ โดยผ่านบริษัทสระบุรี โซล่าร์ จํากัด เริ่มดําเนินการตั้งแต่ไตรมาส 

1/2563 งานแรกเป็นงานติดตั้งแผงโซล่าร์ บริเวณเสาส่งสัญญาณของโอเปอเรเตอร์รายหน่ึง จํานวนทั้ง 68 สถานีฐาน แบ่งเป็นขนาด

กําลังการผลิต 5 กิโลวัตต์ จํานวน 29 สถานีฐาน และขนาด 4 กิโลวัตต์ จํานวน 39 สถานีฐาน และงานติดตั้งแผงโซล่าร์ บนอาคารศูนย์

ข้อมูลกลาง (Data Center) ขนาด 297.66 กิโลวัตต์ ซ่ึงบริษัทอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน และเสนองานเพิ่มเติม ในอนาคตบริษัทคาด

ว่าจะเป็นธุรกิจหน่ึงที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป 

 

วสิยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายในการดาํเนนิธรุกจิ: 

 

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างฐานรายได้ให้กับการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้ง บริษัทฯ ต้องการเพิ่ม

ช่องทางการทําธุรกิจให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะด้านพลังงานทางเลือก อสังหาริมทรัพย์ 

โทรคมนาคม รวมทั้ง การทําพาณิชยกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ดังนั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใน

การประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุนในธุรกิจอ่ืน นอกเหนือจากธุรกิจที่มีปัจจุบัน เพื่อสร้าง

ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงต้นปีท ี่ผ่านมา ตามรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

1)     ประกอบธุรกิจเกี ่ยวกับระบบไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานน้ํา เป็นต้น 

2)    ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารชุด ห้องชุด การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน รวมทั้งการขออนุญาตต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขอ

อนุญาตเชื่อมทาง ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ํา ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การ

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งการขออนุญาตอ่ืนๆ ทั้งหลายที่เก่ียวข้องตามที่กฎหมายกําหนด 

3)     ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย 

สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอ่ืนใด ซ่ึงสามารถให้เข้าใจความหมายได้ โดยระบบสาย ระบบ

ไร้สาย ระบบคล่ืนความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลายระบบรวมกัน 

รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย เคเบิ้ลทีวี 

ระบบการส่ือสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการส่ือสารอ่ืนๆ   

4)    การทําธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรืออี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) 

และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประ 

 

ผลการดําเนินการตามเป้าหมาย จําแนกตามธุรกิจดังต่อไปนี้ 

ธุรกิจเทรดดิ้ง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงจําหน่ายในช่องทางเดิม ได้แก่ โมเดิลเทรด เช่น Home Pro Home Work The 

Mall  ส่งออกไปยังประเทศเพื่อบ้าน ออกงานแสดงสินค้า รวมถึงการจัดทําโปรโมชั่นเพิ่ม แต่ผลที่ได้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ในไตรมาสที่ 
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2 ปี 2563 ยอดขายสินค้าในธุรกิจเทรดดิ้ง ลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มีสินค้ารุ่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของลูกค้า เป็นจํานวนมาก 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ดําเนินการโดย บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด (“ACCL”) โครงการแรกที่ อําเภอสัต

หีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการทาวน์โฮม ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ สามารถขายและรับรู้รายได้ไปจํานวน 19 ยูนิต จากทั้งหมด 

32 ยูนิต ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

ปัจจุบันเหลือห้องทั้งหมด 13 ยูนิต บริษัทมีแผนจะปิดโครงการให้เร็วที่สุด บริษัทได้ติดต่อตัวแทนจําหน่ายที่มีประสบการณ์มีเครือข่าย 

และปรับลดราคาขายลงเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 49.00 กําลังการผลิต

ประมาณ 1.285  เมกะวัตต์ ในปี 2563 สามารถผลิตไฟฟ้าด้ 1,878,269 หน่วย ซ่ึงสูงกว่าปีก่อน 218,741 หน่วย หรือร้อยละ 13.18 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“BSP”) บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 51.00 กําลังการผลิต ประมาณ 0.75 เมกกะวัตต์ ในปี2562 

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,030,940 หน่วย สูงกว่าปีก่อน 45,330 หน่วย หรือ ร้อยละ 4.60 ต่อมาเดือนมิถุนายน 2563 W.solar ได้เข้า

รับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหลังค่าโรงจอดรถ ในสวนอุตสาหกรรมม บีพี ขนาดกําลังการผลิต 64 กิโลวัตต์ ได้

ผลตอบแทน ร้อยละ 10 ของค่าไฟฟ้าที่ BP ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้จากการขายไฟฟ้าเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 

จํานวน 0.03 ล้านบาท ซ่ึงในอนาคตจะมีอีกหลายโครงการในลักษณะน้ี   บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“105”) บริษัทร่วม ถือ

หุ้นร้อยละ 44.36 กําลังการผลิต 0.65 เมกะวัตต์ ในปี 2562 สามารถผลิตฟ้าได้ 989,965 หน่วย 105 เริ่มจําหน่ายไฟฟ้ฟาเชิงพาณิชย์

เดือน ธันวาคม 2561 บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (“SSL”) บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100 ในป ี2562 ที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 

8,140,680 หน่วย สูงกว่าปีก่อน  97,952 หน่วย หรือร้อยละ 1.22 ส่วนไตรมาส 2/2563 บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ เน่ืองจากบริษัท

ปรับปรุงระบบระบายความร้อนภายในห้องควบคุม  

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทดําเนินธุรกิจนี้ในนามบจก.สระบุรี โซล่าร์ งานแรกเป็นงานติดตั้งแผงโซล่าร์ บริเวณเสาส่ง

สัญญาณของโอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง ในไตรมาส 2/2563 สามารถรับรู้รายได้จํานวน 17.39 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้

ต่อเนื่อง จากการที่โอเปอเรเตอร์รายดังกล่าว ยังมีสถานฐานอีกหลายสถานีฐาน ซึ่งต้องการติดตั้งให้ครบทุกสถานีฐาน และบริษัทมี

โครงการจะรับงานติดตั้งแผงโซล่าร์ ในโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความพร้อมทั้งกําลังคน และเทคโนโลยี จากการ

ประเมินธุรกิจรับเหมาถือว่าเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้  
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่าํคญั 

 

2530 • บริษัทเร่ิมก่อต้ังโดยตระกูลไต้ ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศไต้หวัน เพ่ือดําเนินธุรกิจจําหน่ายพัดลมโคมไฟติดเพดาน 

2536 • บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2545 

 

• บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท ฮันเตอร์ แฟน จํากัด ผู้ผลิตพัดลมรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์พัด

ลมโคมไฟติดเพดาน แต่ได้มีการยกเลิกคําสั่งซื้อต้ังแต่เดือนมีนาคม 2548  

2547 • บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน AIR BREEZE CO., LTD. ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่าน VANGUARD CORPORATION 

ต้ังอยู่ท่ีหมู่เกาะเคย์แมน โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยมูลค่าเงินลงทุนจํานวนท้ังสิ้น 3,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 

2552 • บริษัทตัดสินใจขายบริษัทย่อยในประเทศจีนออกไป เนื่องมาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก 

• บริษัททําสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โรงสีธัญญะรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“TRC”) จํานวน 70 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบัน 

ยังไม่มีการจ่ายชําระเงินต้นแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทได้ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนและกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการทาง

กฎหมายกับ TRC 

• บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท แหล่งนํ้าสยาม จํากัด ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทรัพยากรนํ้าสยาม จํากัด (มหาชน) (“SWR”) 

โดยขณะนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญของ SWR จํานวน 45 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 49.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.93 ของ

ทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจํานวนและกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการทาง

กฎหมายกับ SWR 

2553 • บริษัทฯ ขายที ่ดินและอาคารโรงงาน เลขที ่ 290 ม.4 ถนนสุขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ ให้กับบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จํากัด 

2556 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด (“CEI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพ่ือเข้าลงทุนซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

รวมถึงสินทรัพย์อื่นท่ีใช้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรม อาหารและภัตตาคาร และการแสดงล้านนา (คุ้มขันโตก) ซึ่งเป็นธุรกิจจําหน่าย

อาหารและการแสดงวัฒนธรรมล้านนา   

2558 • บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสําคัญเป็น “บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” และภาษาอังกฤษเป็น 

“Advanced Connection Corporation Public Company Limited” พร้อมท้ังเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “ACC” เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินธุรกิจในอนาคต          

• บริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด (“W.SOLAR”) จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) (“WIN”) 

โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 39.20 ล้านบาท 

• บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ จากบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) เพ่ือดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ดังนี้ 

• บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนท้ังสิ้น 39.20 ล้านบาท 

• บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนท้ังสิ้น 24.99 ล้านบาท 

• บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนท้ังสิ้น 19.89 ล้านบาท 

• บริษัทจัดต้ังบริษัทย่อย เพ่ือดําเนินธุรกิจต่างๆ ตามนโยบายการลงทุน ดังนี้ 

• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด ประเภทธุรกิจพลังงาน เพ่ือพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน 

• บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด ประเภทธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจเทรดด้ิง 
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• บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือพัฒนาและรองรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

2559 • บริษัทร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัทสระบุรี จํานวน 10 บริษัท ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพ้ืนดิน (Solar Farm) กําลัง

การผลิต 5.50 เมกะวัตต์ ขนาดการลงทุน 290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

• บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวนเงิน 300 ล้านบาท เป็น 375 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 300 ล้านหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท และได้มีมติ

อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 300 ล้านหน่วย ใน

อัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ  

• บริษัทได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมท้ังสิ้น 600 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกําหนดชําระวันที่ 9 เมษายน 2561 

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ (ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวงเงิน 1,000 ล้านบาท) 

• วันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จํากัด ผิดนัดไม่โอนที่ดินเพื่อช ําระหนี้ บริษัทจึง

ดําเนินการมอบหมายให้ทนายความดําเนินการบังคับโอนท่ีดินเพ่ือตีทรัพย์ชําระหนี้ 

• บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด บริษัทย่อย  ได้รับโอนท่ีดิน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จาก บริษัท ไทยลาน

นา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จํากัด เพ่ือการตีทรัพย์ชําระนี้ 

2560 • มกราคม 2560 บริษัทย่อย บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด ได้ขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดสัญญาเช่า เนื่องจากบริษัท

เห็นว่าธุรกิจศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงคุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา จังหวัดเชียงใหม่ ม ีศักยภาพ

สามารถสร้างผลตอบแทนมากกว่าการให้เช่า โดยบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด จะเข้าไปดําเนินกิจการ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 

2560 เป็นต้นไป  

• ธันวาคม 2560 กลุ่มสระบุรี 10 บริษัท ได้ควบรวมกิจการเป็นบริษัท สระบุรีโซล่าร์ จํากัด 

2561 • ในวันท่ี 18 มกราคม 2561 บริษัทได้เข้าทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินและอาคารโรงงานให้เช่าในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัท

จะจําหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคารวมทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ แมนูแฟคเชอร่ิง 

จํากัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง โดยผู้จะซื้อชําระเงินมัดจํา จํานวน 15 ล้านบาท ณ วันทํา

สัญญาจะซื้อจะขาย และในวันท่ี 8 มีนาคม 2561 บริษัทได้โอนกรรมสิทธ์ิและได้รับชําระราคาค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนท่ี

เหลือจํานวน 225 ล้านบาท โดยเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายท่ีดินและอาคารโรงงานดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้าน

ฐานะทางการเงินของบริษัท และใช้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ รวมถึงนําไปลงทุนในโครงการในอนาคตของ

บริษัท 

• นอกจากนี้ ในวันท่ี 22 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท จากเดิม 374,999,912.50 บาท เป็น 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 600,000,000 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนท้ังสิ้น 2,099,999,650 หุ้น ท้ังนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยเสริม

ความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงินของบริษัท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและลงทุนเพ่ิมเติม รวมถึงสํารองไว้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อรวม 16 ราย จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 143,054,557 หุ้น คิด

เป็น ส่วนของหุ้นสามัญ 35,763,639.25 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 50,069,094.95 บาท รวมเงินท่ีบริษัทได้รับเงินค่า

หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 85,832,734.20 บาท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทเท ่ ากับ 

335,763,639.25 บาท ท้ังนี้ การเพ่ิมทุนดังกล่าว จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงินของบริษัท เพ่ือรองรับ

การขยายธุรกิจและลงทุนเพ่ิมเติม รวมถึงสํารองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

• วันท่ี 9 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดต้ัง ACCCap เพ่ือประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง แบบมีสิทธิไล่เบ้ีย (Factoring with Recourse) 

พื่อลงทุนในธุรกิจการให้สินเชื่อโดยการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 20,00,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนชําระแล้ว 100,000,000 บาท ชําระหุ้นละ 5.00 

บาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 



 

 

26                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

• เมื่อวันท่ี 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน คร้ังท่ี 1/2561 จํานวน 300,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 

1,000 บาท จํานวนเงินรวม 300 ล้านบาท กําหนดอายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 เพ่ือ

จําหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเงินท่ีได้ 

2562 •  มติประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 25 กมุภาพันธ์ 2562 มมีติอนุมัติการทําสัญญาจะขายหุ้นสามัญท้ังหมดท่ี 

บริษัทถือในบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด (“เอซีซีกรีน”) จํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  และภาระ

หนี้สินท่ีเอซีซีกรีนมีต่อบริษัท ให้แก่ นางพรรณา ชุ่มบัวทอง  ในราคารวม 185,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

(ก) ราคาหุ้นท่ีซื้อและขาย คิดเป็นเงินจํานวน 38,300,000 บาท บริษัทฯคํานวณจากราคาขาย หักกับภาระหนี้สินท่ีเอซีซีกรีน

มีต่อบริษัท และเอซีซีกรีนมีภาระหนี้สินกับบริษัทฯ จึงไม่ได้นําราคาทุนท่ีดินเข้าไปรวมในราคาขายหุ้น   

(ข) ภาระหนี้สินท่ีเอซีซีกรีนมีต่อบริษัท คิดเป็นเงินจํานวน 146,700,000 บาท (เงินกู้ท่ีบริษัทฯ ให้เอซีซีกรีนกู้เพ่ือซื้อท่ีดินโดย

ไม่คิดดอกเบ้ีย)  

เงื่อนไขการทําสัญญา และการชําระราคาตามสัญญาจะซี้อจะขายหุ้นสามัญ แบ่งชําระเป็น 

•  จํานวน 10,000,000 บาท ณ วันทําสัญญาจะซื้อจะขายเป็นค่ามัดจํา   

•  จํานวน 27,000,000 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น โดยถือว่าเงินมัดจํา เป็นส่วนหนึ่งของการชําระ

ราคาหุ้นค่าท่ีดินตามสัญญา 

•  ชําระราคาค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือจํานวน 148,000,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นท่ีซื้อขาย หรือภายใน 120 วัน นับแต่วันทํา

สัญญาจะซื้อขายหุ้น  

•  ผู้จะขายต้องดําเนินการไถ่ถอนท่ีดินจากใช้เป็นหลักประกันหุ้นกู้ ภายใน 120 วัน นับจากวันท่ีในสัญญาจะซื้อจะขาย  

•  ผู้จะซื้อผิดสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทฯ ได้ทําจดหมายลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 แจ้งยึดเงินมัดจําจํานวน 37.00 ล้านบาท  

•  มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562  มีมติแต่งต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการ

ทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดังต่อไปนี้  

         นายเสาวภักด์ิ สกลุโรมวิลาส และนายธนพล เดชะวิทยาธร ทดแทน  

         พลเอกเกษมศักด์ิ ปลูกสวัสด์ิ และนายเอกวัชร เศวตรัตน์ และ แต่งต้ังนายกานต์ กังพิศดาร กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกหนึ่ง

วาระ 

•  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/262 เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 มีมติไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดของบริษัท จํานวน 100.00 ล้าน

บาท และไถ่ถอนหลักประกันหุ้นกู้ โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นท่ีดินเปล่า โฉนดท่ีเลขท่ี 112684 เลขท่ีดิน 112 หน้าสํารวจ 1482 

ต้ังอยู่ท่ีตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 

•  มติประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 มีมติกําหนดกรรมการท่ีมีอํานาจผูกพันบริษัท ได้แก่  

    “นายกานต์ กงัพิศดาร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศริน เรืองศร หรือนายนิรันดร์ ชินรักษ์บํารุง หรือนายธนพล เดชะวิทยาธร หรือ   

      นายเสาวภักด์ิ สกลุโรมวิลาส รวมเป็นสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท”         

•  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้งนายกัมพล ตติยกวี เป็นกรรมการ

บริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แทนนายแพทย์ ชาญศิริ ซื่อตรง ท่ีลาออกเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

2563 •  บริษัทได้ย้ายสํานักงานบริษัทมาอยู ่ที ่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 

•  มติประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติเข้าลงทุนบริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี 

คอร์ปอเรชั่น จํากัด ในราคาพาร์ หุ้นละ 10 บาท จํานวน 360,000 หุ้น มูลค่า 36.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.00 ของทุนจด



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

27 รายงานประจาํป ี2563 

ทะเบียนท่ีชําระแล้ว  

•  มติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการ

ทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และลาออก ดังต่อไปนี้  

       พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทดแทน นายพสุ สุขุมวาท 

                                                 (ลาออกเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563) 

       นายธนกฤต    อัจฉริยะสมบัติ       กรรมการ ทดแทน นายศริน เรืองศร 

       นายกัมพล      ตติยกวี    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก 

•  มติประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เมือ่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งต้ังกรรมการ กรมการชุดย่อย เลขานุกการ 

- มีมติแต่งต้ังกรรมการ กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้ 

พลเอกสมชาย   ยังพิทักษ์       ดํารงตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธาน   คณะกรรมการสรรหาและ 

                                                        กําหนดค่าตอบแทน 

       นายเสาวภักด์ิ   สกุลโรมวิลาส   ดํารงตําแหน่ง  รองประธานกรรมการคนท่ี 1/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

นายอังกูร        พิมพะกร        ดํารงตําแหน่ง  กรรมการ ทดแทน นายนิรันดร์ ชินรักษ์บํารุง ท่ีลาออกเมื่อวันท่ี 13  

                                      พฤษภาคม 2563 และแต่งต้ังให้ดํารง ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

นางสุพิน         ศิริโภค          ดํารงตําแหน่ง กรรมการ ทดแทน นายกานต์ กังพิสดาร ท่ีลาออกเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม  

                                      2563 และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการคนท่ี 2/กรรมการสรรหาและ 

                                      กําหนดค่าตอบแทนและกําหนดกรรมการท่ีมีอํานาจการทําการแทนบริษัทดังนี้      

    “นางสุพิน ศิริโภค นายเสาวภักด์ิ สกุลโรมวิลา นายอังกูร พิมพะกร และนายธนพล เดชะวิทยาธร กรรมการสองในสี่คนนี้ลง

ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

นายจําลอง      มุง่งาม              ดํารงตําแหน่ง เลขานุการบริษัท แทนบริษัท เอสที พารากอน /จํากัด  

                                            โดยนางสาวสุวิชาดา ภาคามล 

•  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2563 เมี่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 มีมติหยุดประกอบกิจการบริษัท ซี.อี.ไอ.

(เชียงใหม่) จํากัด และเลิกจ้างพนักงานท้ังหมดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า2019 (โควิด-19)  

•  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2563 มีมติออกหุ้นกู้ในวงจํากัดแบบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 

10 ราย และต๋ัวแลกเงินไม่เกิน 10 ราย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.40 โดย

ใช้ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้เป็นสถานประกอบการบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด (บริษัทย่อย) เป็นหลักประกัน เพ่ือนําไปไถ่

ถอนหุ้นกู้ท่ีจะครบกําหนดในวันท่ี 5 ตุลาคม 2563  

•  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 มมีติอนุมัติประมูลขายพัดลมเพดาน และโคม

ไฟแอลอีดี ท้ังหมดในราคาไม่ต่ํากว่า 4.00 ล้านบาท  

•  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 มีมติอนมุัติการประกอบกิจการบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ และท่ีประชุมคณะบริษัทเอซีซีแคปปิตอล จํากัด คร้ังท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 25663 มีมติแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ตราบริษัท และมติท่ึประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563   มีมติ

เปลี่ยนชี่อบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด เป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด 

•  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 มมีติขายเงินลงทุนบริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ย่ี 

คอร์ปอเรชั่น จํากัด ท้ังหมดจํานวน 3,600,000 หุ้น ในราคา 39.00 ล้านบาท 
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ภาพรวมของการดาํเนนิงาน  และปจัจยัทีท่าํใหม้กีารเปลีย่นแปลง: 

 
   ภาพรวมของการดําเนินงาน  และปัจจัยที่ทําให้มีการเปล่ียนแปลง: 

    ในปี 2563 บริษัทได้ยกเลิกธุรกิจพัดลมพดาน และโคมไฟแอลอีดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 

เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สินค้าที่เหลืออยู่บริษัทใช้วิธีการประมูลในราคาไม่น้อยกว่า 4.00 ล้านบาท ปรากฎว่าบริษัทสตาร๋ไลท์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด เป็นผู้ชนะการประมูลเสนอราคา 5.10 ล้านบาท เป็นราคาสูงสุด 

    บริษัทย่อย (CEI) ดําเนินธุรกิจศูนย์วัฒนธรรมและการแสดงล้านนา คุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา จังหวัด 

เชียงใหม่ จากสภานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) บริษัทจึงหยุดประกอบกิจการ และจ่ายชดเชยให้พนักงาน

ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัทได้กลับมาเปิดดําเนินการเฉพาะศูนย์ประชุมนานาชาติ

คุ้มคํา ซ่ึงการจัดประชุมสัมมนาเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องพึงพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทําให้บริษัทสามารถประคับประคองบริษัทให้มีรายได้

เพียงพอกับค่าใช้จ่ายผันแปร และเพื่อรักษาสภาพสถานประกอบการไม่ให้ทรุดโทรม ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 19.60 ล้าน

บาท และมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 47.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาจํานวน 19.24 ล้านบาท รายจ่าย

เก่ียวกับพนักงานจํานวน 14.60 ล้านบาท     

     บริษัทย่อย (ACC-L) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 สามารถรับรู้รายได้เพียง 1 ยูนิต คงเหลือห้องที่ยังไม่

โอนกรรมสิทธิจํานวน 13 ห้อง ซึ่งทั้งหมดมีผู้จองครบทุกยูนิตแล้วอยู่ระหว่างการผ่อนชําระ จากการวางแผนลดค่าใช้จ่ายในปี 2562 

บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานส่วนใหญ่ หรือพนักงานเพียง 2 ท่าน รวมถึงการยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเลครัชดา และสัญญาอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

หากสามารถปิดโครงการได้ บริษัทจะดําเนินการปิดบริษัท ชําระบัญชีต่อไป 

                 ธุรกิจพลังงานทดแทน ในปี 2563 บริษัทสามารถผลิตและจําหน่ายได้ทุกโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 

Rooftop) สามารถผลิตและจําหน่ายได้ 3,436,308.70 หน่วย คิดเป็นเงิน 21.93 ล้านบาท ลดลง 462,865 หน่วย คิดเป็นเงิน 2.08 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.66 สาเหตุจากอุปกรณ์เสีย พลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm)  สามารถผลิตและจําหน่ายได้  

จํานวน 8,246,406 หน่าย คิดเป็นเงิน 91.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105,726 หน่วย หรือ 0.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 ไตร

มาส 2/2563 ธุรกิจพลังงานทดแทน โซล่าร์บนพื้นดิน (Solar Farm) สามารถผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าได้ 4,132,864 หน่วย คิดเป็นเงิน 

46.42 ล้านบาท  และโซล่าร์บนหลังคา (Rooftop) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,883,147.60 หน่วย คิดเป็นเงิน 12.06 ล้านบาท  

 บริษัทย่อย (ACC-C) ดําเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ในปี 2563 สามารถรับรู้รายได้จํานวน 0.26 ล้านบาท ในปี 2564 บริษัทฯ จะ

ดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด ในเดือนมกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปล่ียนชื่อ เป็นบริษัท 

บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด พร้อมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ปัจจุบันอยู่

ระหว่างการขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ภาพรวมถือว่าประสบความสําเร็จ  จากงานแรกงานการติดตั้งแผงโซล่าร์ บริเวณสถานีเสาส่งสัญญาณ 

จํานวน 68 สถานี และศูนย์ข้อมูล (Data Center) 4 ไซด์ กับโอเปอเรเตอร์รายหน่ึง บริษัทสามารถส่งงานได้ทันเวลาปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การส่งมอบ และยื่นเสนอเพื่อรับงานต่อเน่ือง ในปี 2564 บริษัทจะดําเนินธุรกิจรับเหมาผ่านบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (ACC-I) เพื่อจัด

ประเภทรายได้ของแต่ละบริษัทให้มีความชัดเจน  

 

 

 

 

 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

29 รายงานประจาํป ี2563 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลักษณะลงทุนแบบ Holding Company ซึ่งมีการลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายพัดลมติดเพดาน ธุรกิจให้เช่าและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในพลังงาน

ทดแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.3.1 บรษิทัยอ่ย 

 

บรษิทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ย

ละ) 

ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 

ชําระแลว้ (บาท) 

CEI ห้องจัดเลี้ยง และภัตตคาร 100.00 200,000,000.00 200,000,000.00 

ACC Infra (เดิมข่ือ 

ACCE) 

สาธารณูปโภค 100.00 330,000,000.00 330,000,000.00 

ACCL พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 75.00 50,000,000.00 50,000,000.00 

ACCG พลังงานทดแทน 100.00 10,000,000.00 3,250,000.00 

ACCC แฟคตอร่ิง แบบมีสิทธิไล่

เบ้ีย 

100.00 200,000,000 100,000,000 

*Saraburi พลังงานแสงอาทิตย์บนดิน 

(Solar Farm) 

 

100.00 

 

276,000,000 

 

276,000,000 

BSP พลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคา  

(Solar Rooftop) 

51.00 49,000,000.00 49,000,000.00 

หมายเหตุ   *จัดต้ังจากการควบรวมกิจการของกลุ่มโรงไฟฟ้าสระบรุี เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 

 

1.3.2 บรษิทัรว่ม 
 

บรษิทัร่วม 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

สดัสว่นการถอืหุน้  

(รอ้ยละ) 

ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

ทนุจดทะเบียน 

ชําระแลว้ (บาท) 

W.SOLAR พลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคา  

(Solar Rooftop) 

49.00 80,000,000.00 80,000,000.00 

105 Solar พลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคา  

(Solar Rooftop) 

44.36 39,000,000.00 39,000,000.00 

PEC ถ่านหิน 25.71 200,000,000.00 140,000,000.00 
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สถานะบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม 

บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม ชือ่ย่อ วนัทีจ่ดัตัง้ สถานะปัจจุบนั 

บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) CEI 22 ส.ค. 2556 
ปิดกิจการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ 

22 มีนาคม 2563 

บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค ACCL 21 พ.ค. 2558 

พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการทาวน์ไลน์ เป็นทาวน์โฮม ขนาด 3 ชั้นจํานวน 32 

ห้อง โดยจําหน่ายไปแล้ว 19 ห้อง เหลือ 13 ห้อง ซ่ึงโครงการตั้งอยู่ที ่อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

บจ.เอซีซี อินฟรา จํากัด 

(เดิมชื่อ บจ.เอซีซี อิเลคทริค) 

ACC 

Infra 
21 พ.ค. 2558 ยังไม่ดําเนินธุรกิจ ถือหุ้นใน บจ.สระบุรี โซล่า ร้อยละ 100 

บจ.เอซีซี กรีน เอนเนอร์ยี ACCG 18 พ.ค. 2558 ยังไม่ดําเนินธุรกิจ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิที่ดินเปล่า เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต 

บจ.สระบุรี โซล่าร์   

(ควบรวมจาก 10 บริษัท) 

Sarab

uri 

หรือ 

SSL 

ควบรวม เมื่อ 01 

ธ.ค. 2560 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) ขนาดกําลัง

การผลิต 5.50 เมกกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และปัจจุบันรับงาน 

ติดตัง้แผงโซล่าร์ โครงการแรกเป็นโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์ บริเวณเสาส่งสัญญาณให้กับ

โอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง 

บจ.เอซีซี แคปปิตอล ACCC 09 เม.ย. 2561 
ดําเนินธุรกิจการให้สินเชื่อ แฟคตอร่ิง การให้กู้ยืม (Non Bank) อยู่ในช่วงเร่ิมต้นทํา

การตลาด 

บจ.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ BPS 21 ก.ค. 2558 
ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกําลัง

การผลิต 0.75 เมกกะวัตต์  ขายให้ผู้เช่าในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทราผ่าน บมจ.สวนอุตสาหกรรมวินโคสน ์

บจ.ดับบลิว.โซล่า 
W.Sol

ar 
24 ก.พ. 2557 

ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกําลัง

การผลิต  1.28 เมกกะวัตต์ ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.99 เมกกะวัตต์ อีก 0.29 

เมกกะวัตต์ ขายให้ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์

บจ.105 โซล่า เพาเวอร์ 
105 

Solar 
21 ก.ค. 2558 

ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกําลัง

การผลิต 0.65 เมกกะวัตต์ ขายให้ผู้เช่าในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผา่น บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์

บจ.พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น PEC 08 ก.ค. 2559 ดําเนินธุรกิจนําเข้าถ่านหิแล้วนําคดัแยกตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ประวตัคิวามเปน็มา 

 บริษัทฯ เดิมชื่อ บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัดภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และดําเนินการในลักษณะบริษัทจํากัด ในเดือนสิงหาคม ปี 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 45,000,000 

บาท พร้อมทั้งดําเนินการสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือ

วันที่ 16 ตุลาคม 2530 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เพื่อนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํ านวนทั ้ งส้ิน 

335,763,905.75 บาท 

ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยบริษัทฯ แบ่งเป็น 6 ส่วนคือ ธุรกิจจําหน่ายพัดลมติดเพดาน ธุรกิจจัดเลี ้ยงและภัตตาคาร ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็นธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจลงทุนในพลังงานทดแทน ธุรกิจให้กู้และ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ 

ได้เพิ่มการลงทุนไปยังหลาย  ๆธุรกิจเพี่อเป็นการกระจายความเส่ียง และเพิ่มช่องทางการหารายได้ โดยบริษัทฯ เลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง 

มีความม่ันคงด้านรายได้ และเป็นธุรกิจใหม่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ม่ันคงในอนาคต 

 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

1. ธรุกจิผลติและจาํหนา่ยพดัลมตดิเพดาน 

บริษัทจากที่เคยเป็นผู้ผลิตพัดลมติดเพดานรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปล่ียนมาเป็นผู้นําเข้าชิ้นส่วนพัดลมจากต่างประเทศ 

เพื่อมาประกอบและจําหน่ายในประเทศ โดยบริษัทจัดจําหน่ายพัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunlight และ Compass East ซ่ึง

เป็นที่รู้จักของลูกค้าโดยทั่วไปมานานกว่า 10 ปี และได้เพิ่มเครื่องหมายการค้าใหม่ในนาม “Air-le-gance” เพื่อจับกลุ่มลูกค้าตลาดบน

ที่มีกําลังซ้ือสูง บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟหลอดแอลอีดี ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Lumos” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม 

ประหยัดไฟฟ้า ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

2. ธรุกจิจดัเลีย้งและภตัตาคาร 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจัดเล้ียงและภัตตาคาร ผ่านบริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จํากัด การประกอบธุรกิจแบ่งเป็น ลานการ 

แสดงคุ้มขันโตก ร้านอาหารพลับพลา และศูนย์ประชุมสัมมนาคุ้มคํา บริษัทฯได้เปิดใช้ส่วนขยายสถานที่ร้านอาหารพลับพลา โดยเพิ่ม

จํานวนที่น่ังอีก 100 ที่น่ัง เพื่อรองรับกับจํานวนแขกที่เพิ่มขึ้น ส่วนศูนย์ประชุมสัมมนา บริษัทฯได้ทําการตลาดเพื่อเพิ่มงานจัดเล้ียง

สัมมนาให้มากขึ้น ลูกค้าร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

3. ธรุกจิพลงังานทดแทน  

บริษัทได้ดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด (“W.SOLAR”)   

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“105 Solar”)  และบริษัทย่อย คือ บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“BSP”) สถานที่ตั้ง

โครงการอยู่บนหลังคาของอาคารโรงงานให้เช่าของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) (WIN) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 105 หมู่ 3 

ถนน บางนา-ตราด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งน้ี บริษัทร่วม (“W.SOLAR”) รับรู้รายได้ตั้งแต่ มิถุนายน ปี 

2558 ที่ผ่านมา (“105 Solar”) รับรู้รายได้ตั้งแต่ ปลายธันวาคม ปี 2561 ส่วนบริษัทย่อย (“BSP”) รับรู้รายได้ตั้งเต่เดือน กุมภาพันธ์ 

2560 บริษัทได้เข้าลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) ขอ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (“SSL”)  โดยมีสถาน

ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซ่ึงโครงการดังกล่าวสามารถ
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ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้แล้วในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ชําระเงินลงทุนครบถ้วน และถือหุ้นโครงการดังกล่าว

ครบทั้งจํานวนแล้ว บริษัทสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา  

 

4. ธุรกิจให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

4.1 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  

บริษัทฯ บริษัทฯ ให้เช่าอาคารโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้จําหน่ายที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อนําเงินมาชําระหุ้นกู้ ส่วนห้องพักอาศัยอาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ ปัจจุบัน เหลือจํานวน 4 

ห้อง โดยบริษัทฯมีนโยบายจําหน่ายออกไปทั้งหมด   

4.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทฯ ดําเนินการผ่าน บริษัท เอซีซี แลนด์ มาร์ค จํากัด (ACCL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในชื่อโครงการ ทาวน์ไลน์ เป็น

โครงการทาวน์โฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 ห้อง ขนาดโครงการประมาณ 

200 ล้านบาท ราคาขายอยู่ระหว่าง 4.40 – 6.67 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ สามารถขายและรับรู้รายได้จํานวน 

19 ยูนิต คงเหลืออีก 13 ยูนิต บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการทาวน์โฮมโครงการแรก ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จ จําหน่าย

ล่าช้ากว่าแผนการที่วางไว้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเลิกจ้างพนักงานส่วนที่ไม่จําเป็นทั้งหมด ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเลครัชดา 

และสัญญาอื่นๆ หากจําหน่ายหมด บริษัทฯ จะปิด ACCL เนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เหมาะกับการลงทุนใน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อลดรายจ่ายประจํา  อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีโครงการ

ในอนาคตที่ทางบริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด (“PM”) สนใจจะพัฒนา PM ต้องนําโครงการมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเป็น

ลําดับแรก หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าโครงการไม่น่าสนใจ จึงจะเป็นสิทธิของ PM  ที่จะตัดสินใจพัฒนาภายใต้ PM เพียงฝ่ายเดียว 

ซ่ึงเปน็มติในที่ประชุมที่ได้ตกลงร่วมกันก่อนร่วมลงทุน 

5. ธุรกิจให้กู้ยืม 

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทเอซีซี แคปปิตอล จํากัด (ACCC) เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบมี

สิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse) ธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการจําหน่าย จ่าย โอน หรือขาย หรือการ

ให้เช่าซื้อหรือการให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง หรือการให้กู้ยืม จํานํา จํานอง บริษัทมีการปล่อยสินเชื่อแต่ยังไม่มาก ในอนาคตบริษัทจะเริ่ม

ดําเนินธุรกิจน้ีเพิ่มมากขึ้น 

6. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผ่านบริษัท สระบุรี โซลาร์ จํากัด (SSL) งานที่บริษัทฯ รับเหมาในปี 2563 ธุรกิจ

รับเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์เป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เริ่มในไตรมาส 1/2563 จากที่บริษัทอยู่ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มานาน มีความ

เข้าใจในเทคโนโลยี จึงขยายกิจการไปในธุรกิจน้ี คาดว่าในปีตอ่ ๆ ไป ธุรกิจน้ีจะเป็นธุรกิจหน่ีงที่สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทต่อไป  ใน

ปี 2564 บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจรับเหมาผ่าน บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (ACCI) 
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โครงสรา้งรายได ้

 รายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นรายได้จากการผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน ส่วนประกอบพัดลม รายได้จากค่าเช่า ส่วน

บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายพลังงานทดแทน รายได้จากการให้สินเชื่อ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง                                                           

โครงสรา้งรายได ้                                                                                                                                หน่วย : พันบาท 

Description 
สาํหรบัป ี2563 

สาํหรบัป ี2562 (ปรบัปรงุ

ใหม)่ 
สาํหรบัป ี2561 สาํหรบัป ี2560 

สิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค 2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค 2560 

1. รายได้จากการขาย 11,678 7.47% 13,798 4.58% 28,725 7.00% 17,091 5.41% 

2. รายได้จากอสงัหาริมทรพัย์ 6,000 3.84% 15,050 5.00% 11,850 2.89% 80,786 25.55% 

3. รายได้จากห้องจัดเลี่ยงและร้านอาหาร 19,100 12.21% 96,946 32.21% 88,520 21.57% 72,808 23.03% 

4. ค่าเช่า 144 0.09% 159 0.05% 6,248 1.52% 34,715 10.98% 

5. รายได้จากพลังงานทดแทน 98,552 63.02% 101,464 33.71% 96,299 23.47% 92,616 29.29% 

6. ให้กู้ยืม 256 0.16% 298 0.10%   0.00%   0.00% 

7. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 17,385 11.12%   0.00%   0.00%   0.00% 

8. รายได้อื่น 3,269 2.09% 67,478 22.42% 177,304 43.21% 16,414 5.19% 

9. ส่วนแบ่งกาํไรบริษัทร่วม     5,771 1.92% 1,395 0.34% 1,729 0.55% 

รวมรายได ้ 156,384 100.00% 300,964 100.00% 410,341 100.00% 316,159 100.00% 

                                                                                                             

ตารางผลประกอบการ                                                                                         หนว่ย : พนับาท                                  

ฐานะการเงนิ Financial Position  
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค 2563 31 ธ.ค 2562 31 ธ.ค 2561 31 ธ.ค 2560 

สนิทรพัยแ์ละสว่นผูถ้อืหุน้ Assets and Shareholders equity         

สินทรพัย์หมุนเวียน Current   Assets 131,530 236,842 295,769 348,128 

สินทรพัยร์วม Total Assets 934,716 1,017,191 1,286,158 1,633,961 

ส่วนของผู้ถือหุน้ Shareholders' Equity 565,696 629,520 762,821 717,670 

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท) Par Value Per Share (Baht) 0.25 0.25 0.25 0.25 

มูลค่าหุน้ตามบัญช ี Book Value Per Share (Baht) 
                      

0.0004  

                      

0.0005  

                      

0.0006  

                       

0.0005  

จํานวนหุ้น (หุ้น) Share Capital (Shares) 1,343,055,623 1,343,055,623 1,343,054,557 1,343,054,557 

ความสามารถในการทาํกาํไร EARNING ABILITIES         

รายได้จากการขาย Sales 153,115 227,715 231,642 298,016 

รายได้อ่ืน  Other Incomes 3,269 67,478 177,304 16,414 

รายได้รวม Total Revenues 156,385 295,192 408,946 314,430 

กําไรสุทธิ Net Incomes -68,064 -131,847 -39,268 -52,764 

เงินสดปันผล Cash Dividends - - - - 

กําไรต่อหุ้น (บาท) Earnings Per Share (Baht) -0.0515 -0.0998 -0.0298 0.0440 

อตัราสว่นทางการเงนิ FINANCIAL RATIO         

สินทรพัย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิหมนุเวียน (เท่า) Current Ratio (Times) 0.50 0.97 3.64 0.51 

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) Total Debt to Equity Ratio (Times) 0.59 0.56 0.64 1.17 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) Return on Equity (%) -10.93 -18.30 -5.06 -6.78 

ผลตอบแทนต่อยอดขาย (ร้อยละ) Return on Sales (%) -45.20 -58.84 -16.95 -17.7 

ผลตอบแทนต่อรายได้รวม (ร้อยละ) Return on Total Revenue (%) -44.25 -45.39 -9.6 -16.78 

ผลตอบแทนต่อยอดสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) Return on Assets (%) -7.09 -11.63 -2.69 -3.08 
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ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

1. ธรุกจิผลติและจาํหนา่ยพดัลมตดิเพดาน 

• การผลติ 

 บริษัทได้ยกเลิกสายการผลิตของพัดลมติดเพดาน และได้นําเข้าเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้ามาประกอบเพื่อเป็นการลดต้นทุนการ

ผลิต โดยบริษัทได้เน้นทั้งด้านรูปแบบและคุณภาพของสินค้าที่สั่งซื้อจากทั้งภายในและต่างประเทศ และมีการตรวจสอบและกําหนด

คุณสมบัติของสินค้าให้ตรงกับมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้า 

• ลกัษณะของผลติภณัฑ ์

ปัจจุบันพัดลมติดเพดานที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเป็นสินค้าแบบก่ึงสําเร็จรูป โดยบรรจุชิ้นส่วนต่าง ๆ ลงกล่อง เพื่อลูกค้าสามารถ

นําไปประกอบและติดตั้งเองได้ สินค้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ ขายตรงไปยังตัวแทนจําหน่าย โดยใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ได้แก่ 

Sunlight, Compass East  และแบรนด์ใหม่ชื่อ “Air-le-gance” ในปี 2559 บริษัทฯได้นําเข้าโคมไฟ แอลอีดี โดยนําชิ้นส่วนมา

ประกอบ 

2. ธุรกิจจัดเลี้ยงและภัตตาคาร  

บริษัทฯ ดําเนินงานผ่านบริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จํากัด (“CEI”) เป็นธุรกิจที่ประกอบด้วย  

x คุ้มขันโตกและลานการแสดง ลักษณะเป็นบุฟเฟ่ต์  อาหารพื้นเมือง ที่น่ังทานอาหารแบบขันโตก มีการแสดงวัฒนธรรม

เพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมล้านนา เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. ในช่วง Hight Season  

เพิ่มรอบ 16.00 น.  

x ศูนย์ประชุมสัมมนา อาคารคุ้มคํา ลักษณะเป็นศูนย์ประชุมสัมมนา ห้องจัดงานเล้ียง ลักษณะอาคารตกแต่งแบบล้านนา มี

ความเป็นเอกลักษณ์สวยงาม อลังการ  

x ร้านอาหารพลับพลา ลักษณะเป็นการให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ เปิดบริการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 14.00 น. ช่วงเย็นเปิด 

17.00 น. ถึง 21.00 น. ให้บริการอาหารตามส่ัง มีดนตรีบรรเลงเพลงเก่า ตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงคํ่า  

3. ธุรกิจพลังงานทดแทน  

บริษัทได้ดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด (W.SOLAR) บริษัท 

105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (105 Solar)  และบริษัทย่อย คือ บริษัท บางปะกง โซล่าร์ เพาเวอร์ จํากัด (BSP) สถานที่ตั้งโครงการอยู่บน

หลังคาอาคารโรงงานให้เช่าของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด ตําบล

ท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งน้ี บริษัทร่วม W.SOLAR รับรู้รายได้ตั้งแต่ มิถุนายน ปี 2558 และ 105 Solar รับรู้

รายได้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ส่วนบริษัทย่อย BSP รับรู้ร้ายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้เช่าภายใน

สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ สามารถขายไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 6.16 และ 6.60 บาท แล้วแต่กรณี ส่วนการดําเนินโครงการพลังงาน

แสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี ซ่ึงบริษัทสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 โดยโครงการสามารถขายไฟฟ้าโดยได้รับอัตราค่าไฟส่วนเพิ่ม 

(Adder) 8 บาท ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2565) 
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4. ธรุกจิใหเ้ชา่และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

1) ธรุกจิใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

สถานที ่ ทีอ่ยู ่ ผูใ้หเ้ชา่ ค่าเชา่ 

ห้องพักอาศัยอาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ์ เหลือ

จํานวน 3 ห้อง ขนาด 77.63 ตรม. 

225 อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ์  

ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 

บริษัทฯ เดือนละ ประมาณ 

12,000 บาท ต่อห้อง 

 

2) ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

บริษัทฯ ดําเนินการผ่าน ACCL ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ในชื่อโครงการ ทาวน์ไลน์ เป็นโครงการทาวน์โฮมบนที่ดินขนาด 2 ไร 1 

งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 32 ห้อง ขนาดโครงการประมาณ 200 ล้านบาท ราคาขาย อยู่ระหว่าง 

5.20-6.70 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ โดยขายไปทั้งหมด 13 ห้อง ปี 2561 รับรู้รายได้เพิ่ม 2 ห้อง รวมเป็น 15 

ห้อง ปี 2562 รับรู้รายได้เพิ่ม 3 ห้อง รวมเป็น 18 ห้อง ปี 2563 รับรู้รายได้เพิ่ม 1 ห้อง รวมเป็น 19 ห้อง คงเหลือ 13 ห้อง มีผู้จองครบ

แล้ว อยู่ระหว่างการผ่อนชําระ  

5. ธรุกจิใหกู้ย้มื 

บริษัทดําเนินการผ่านบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด (“ACCC”) ประกอบด้วยการให้สินเชี่อ ประเภทแฟคตอริ่ง แบบมี

สิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse) การให้เช่าซื้อหรือการให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง หรือการให้กู้ยืม จํานํา จํานอง ในช่วงที่ผ่านมา

บริษัทปล่อยสินเชื่อยงัไม่มากราย บริษัทค่อนข้างใช้ความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ แต่ในอนาคตบริษัทจะขยายธุรกิจการให้กู้เพิม่ขึ้น 

6. ธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง 

บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดําเนินการผ่าน บริษัทสระบุรี โซล่าร์ จํากัด (“SSL”) บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจรับเหมา

ติดตั้งแผงโซล่าร์ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ จากที่บริษัทอยู่ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย ์มาหลายปีจึงมีความรู้ใน

เทคโนโลยี งานแรกเป็นงานรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์บริเวณเสาส่งสัญญาณ กับโอเปอเรเตอร์รายหน่ึง และในอนาคตบริษัทจะรับเหมา

งานทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 2564 จะดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผ่านบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด   

 

การตลาดและการแขง่ขนั 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดโชว์รูมใหม่บนถนนศรีนครินทร์ และมีทําการตลาดประกอบกับการสร้างทีมงานด้านการขาย 

ครบทุกภาคของประเทศ ทั้งน้ี บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการทําการตลาดโดยให้ทีมขายเข้าไปนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ร้านขายพัด

ลมและโคมไฟ ที่ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีศักยภาพในพื้นที่น้ันๆ และแต่งตั้งให้ร้านค้าดังกล่าวเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ ในต่างจังหวัด นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ เช่น HomePro, บุญถาวร เดอะมอลล์กรุ๊ป และ House and Home เป็นต้น ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทเปิด

โครงการแรกเป็นโครงการทาวน์โฮม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทต้องแข่งขันกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีและ

จังหวัดใกล้เคียง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรีแข่งขันกันค่อนข้างสูง และธุรกิจจัดเล้ียงและร้านอาหาร สถานประกอบการอยู่ที่

จังหวัดเชียงใหม่ ซี ่งเป็นจังหวัดท่องเที ่ยวการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่บริษัทมีจุดขายที่บริษัทเน้นขายวัฒนธรรมล้านนา สถาน

ประกอบการตกแต่งสวยงาม เหนือคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม เน่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19) บริษัทได้

ปิดกิจการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวเช่นเดิม ธุรกิจให้กู้ยืมเป็นธุรกิจที่มีการ
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แข่งขันกันสูงซึ่งมีทั้งที่อยู่ในรูปแบบของสถาบันการเงินที่อยู่ในความควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่อยู่ในการควบคุม 

บริษัทค่อนข้างระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ ในช่วงเริ่มดําเนินกิจการบริษัทไม่ได้มีการปล่อยกู้ในส่วนน้ีมากนัก และจะดําเนินธุรกิจอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงก่อนจะได้งานต้องยื่นประกวดราคาตามข้อกําหนดของผู้

ว่าจ้างรายใดได้ราคาตํ่าสุดจึงจะได้งาน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีทีมวิศวะกรติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้ว่าจ้างเมื่อมีแผนการก่อสร้าง

เพิ่มเติมบริษัทจะเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ทราบข่าว 

• กลยทุธท์างการตลาด 

1. กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์

 บริษัทฯ มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกแบบพัดลมรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย มีความ

หลากหลายของรุ่นพัดลม ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได ้ผลิตภัณฑ์ที่มี

ความสวยงามและคุณภาพสูง อีกทั้งบริษัทฯ จะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการกับตลาด เช่น ไฟ 

LED และ DC Motor เพื่อช่วยประหยัดไฟ ไม่มีรังสี UV และลดเสียงรบกวน และการบริการหลังการขายครบถ้วน  

ในส่วนของบริษัทย่อย ได้พิจารณาเพิ่มการบริการต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหน่ึง เช่น การประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านศูนย์ประชุมนานาชาติ นอกจากน้ียังมีการพัฒนารสชาติอาหารที่ให้บริการ ให้มีความอร่อยถูกปากลูกค้า โดยเลือกวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพ มีความสดใหม่ทุกวัน ส่วนในด้านการแสดง มีการควบคุมคุณภาพของนักแสดง โดยเน้นคัดเลือกผู้ที่จบการศึกษาด้านการ

แสดงนาฏศิลป์โดยเฉพาะ ทั้งน้ี เพื่อให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น และเข้าสู่การบริการระดับสากลมากขึ้น ในส่วน

ของศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคํา บริษัทฯ เห็นว่าเป็นศูนย์การประชุมที่มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ มีความโดนเด่นในเรื่องของ

วัฒนธรรม มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การประชุมในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบ้านจัดสรร โครงการแรกเป็นทาวน์โฮม รูปแบบ Modern 

Classic Style อยู่สบายประหยัดพลังงาน และเน้นประโยขน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ มุ่งพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะ

แนวราบ พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายขายบ้านที่กําลังก่อสร้างใกล้เสร็จ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นบ้านใน

ระหว่างสร้างและมีความม่ันใจว่าบ้านจะสร้างเสร็จตามกําหนด โครงการแรกของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

โครงการต่อ ๆ  ไป บริษัทฯ จะหาทําเลบริเวณถนนรอบนอกของกรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่ง

ท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นทําเลที่มีศักภาพและมีความต้องการบ้านพักอาศัย 

2. กลยุทธ์ด้านราคา 

บริษัทฯ มีสินค้าในทุกระดับราคาซ่ึงขึ้นอยู่กับคุณภาพ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวของการจัดหาพัด

ลมติดเพดานที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในด้านราคาและรูปแบบเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดระดับต่างๆ เพื่อที่จะสามารถขยายฐาน

ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับลดขนาดองค์กรให้มีขนาดเล็กลงเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการขายและ

บริหาร 

ธุรกิจคุ้มขันโตกและศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา บริษัทฯกําหนดราคาในแต่ละส่วนคือ  ธุรกิจคุ้มขันโตก  การกําหนดราคา

อาจจะสูงกว่าคู่แข่งเน่ืองจากชุดการแสดงแต่ละชุดมีความเป็นเอกลักษณ์  โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง ส่วนบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

(พลับพลา) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง  ในส่วนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคําราคาที่บริษัทฯกําหนดเป็นราคาที่สามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งได้   
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯกําหนดราคาสูงกว่าคู่แข่ง   เน่ืองจากบริษัทฯใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูง   การออกแบบโปร่ง 

อยู่สบาย ราคาที่บริษัทฯกําหนดจึงเป็นราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได ้

ธุรกิจให้เช่า เป็นธุรกิจที่บริษัทนําสินทรัพย์ที่มีอยู่นํามาหาผลประโยชน์ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท การกําหนดราคาบริษัทใช้

ราคาตลาด  

ธุรกิจพลังงานทดแทน กรณีขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคราคาถูกกําหนดตามใบอนุญาต กรณีขายให้กับเอกชนราคาที่

บริษัทใช้เป็นราคาตลาด  

ธุรกิจให้กู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยบริษัทกําหนดที่ประมาณร้อยละ 15 และต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกันค่าไม่น้อยกว่า สอง

เท่าของวงเงินกู้ กรณีแฟคตอริ่ง บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถของผู้จ่ายเงินเป็นหลัก ดังน้ันผู้กู้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่คุณสมบัติ

ไม่เข้าเกณฑ์การกู้กับสถาบันการเงินได้ อัตราดอกเบี้ยของบริษัทจะสูงสถาบันการเงิน ซ่ึงบริษัทเชื่อว่าสามารถแข่งขันได ้

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานส่วนใหญ่เป็นการยื่นประกวดราคาดังน้ันราคาจะถูกกําหนดตั้งแต่เริ่มรับงาน หากบริษัทจะได้งาน

บริษัทต้องเสนอราคาตํ่าที่สุด และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ผู้ว่าจ้างต้องการ 

3. กลยุทธ์การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่ายของบริษัท 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการทําการตลาดโดยให้ทีมขายเข้าไปนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ร้านขายพัดลมและโคมไฟ ที่ทาง

บริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีศักยภาพในพื้นที่นั้นๆ และแต่งตั้งให้ร้านค้าดังกล่าวเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ใน

ต่างจังหวัด นอกจากน้ี ในปี 2559 บริษัทฯ มีการหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าเพิ่มเติมโดยจําหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่จําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ได้แก่ Home Pro, เดอะมอลล์ และ House & Home เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ จําหน่าย

สินค้าให้แก่ตลาดในกลุ่มโครงการหมู่บ้านจัดสรร โรงแรม และรีสอร์ท ซ่ึงลูกค้าโครงการดังกล่าวจะส่ังซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ ทีละเป็น

จํานวนมาก และสามารถเพิ่มปริมาณยอดขายสินค้าของบริษัทฯได้ ในส่วนของช่องทางการจําหน่ายในต่างประเทศ บริษ ัทฯ ได้ส่ง

สินค้าออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว ซึ่งในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านื้นิยมสินค้าจากประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 บริษัท

ดําเนินการเพิ่มช่องทางการฝากขายผ่านตัวแทนรายใหญ่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้น 

ในส่วนของธุรกิจศูนย์วัฒนธรรม ลานการแสดงคุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา บริษัทฯ ใช้ช่องทางการจําหน่าย 

ผ่านบริษัททัวร์ โดยเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย รวมถึงให้ฝ่ายการตลาดเข้าติดต่อแนะนํากับกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ  

ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากโครงการแรกเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัทมีสํานักงานขาย

อยู่ที่โครงการ และมีการออกบูธตามห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทใช้วิศวะกรของบริษัทที่มีประสบการณ์ ติอต่อแนะนําบริษัททั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เพื่อให้บริษัทเข้าเป็นคู่ค้าของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชยเหล่าน้ัน หากมีงานหน่วยงานเหล่าน้ีแจ้งให้บริษัทเสนองานต่อไป 

4. กลยทุธก์ารจดัสง่เสรมิการขาย 

บริษัทฯ เริ่มวางแผนการตลาดและกําลังอยู่ระหว่างการลงโฆษณาในหนังสือประเภทตกแต่งบ้าน นิตยสาร Decoration 

Guide หนังสือก่อสร้างและวัสดุ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับบ้าน และงานแสดงสินค้าร่วมกับห้างสรรพสินค ้า เพื่อเปิดตัว
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สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งได้เริ่มการรุกตลาดโดยการออกบูธแสดงสินค้าร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ตามต่างจังหวัด

ชายแดนเพื่อขยายฐานลูกค้า   

ในส่วนของบริษัทย่อยธุรกิจคุ้มขันโตกและศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้ามาดําเนินธุรกิจเอง บริษัทฯ  

ได้จัดเตรียมแผนการส่งเสริมการขายโดยมุ่งเน้นไปในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติคุ้มคํา ซ่ึงบริษัทฯ เห็นว่ามีศักยภาพ โดยจะเน้นการ

ออกบูธในระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ซึ่งศูนย์การประชุมนานาชาติคุ้มคํา ได้รับรางวัลจากการประกวดห้องจัดประชุมสัมมนา  

จากสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  หรือ สสปน.  TCEB ส่วนศูนย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดง คุ้มขันโตก บริษัทฯ 

จะเน้นทําการส่งเสริมการขายไปยังบริษัททัวร์ ให้บรรจุโปรแกรมคุ้มขันโตกไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว   

x ลกัษณะลกูคา้ 

บริษัทฯ ได้วางแผนการตลาด โดยมีการว่าจ้างพนักงานขายของบริษัทฯ เพื่อเสาะหาตลาดในต่างจังหวัด และแต่งตั้งร้านค้าที่

จําหน่ายพัดลมและโคมไฟในพื้นที่น้ันๆ เป็นตัวแทนจําหน่าย นอกจากน้ี ยังเจาะตลาดกลุ่ม modern trade และลูกค้าโครงการอีกด้วย 

โดยลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี  

1. ลูกค้ารายย่อย – เป็นลูกค้าที่เข้ามาซ้ือของจากทางโชว์รูมของทางบริษัทฯ โดยตรง 

2. ลูกค้า Modern trade – เป็นลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จําหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ได้แก่ Home Pro, เดอะ

มอลล์ และ House & Home เป็นต้น 

3. ลูกค้าโครงการ – ลูกค้ารายใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าโครงการ เช่น โรงแรม และรีสอร์ท ซ่ึงจะมีปริมาณการส่ังซ้ือจํานวนมาก 

และเป็นลูกค้าที่เคยส่ังซ้ือสินค้ากับบริษัทฯ มาก่อน ที่มีความเชื่อม่ันในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ 

4. ตัวแทนจําหน่าย – ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที่มีธุรกิจจําหน่ายพัดลมและโคมไฟในต่างจังหวัด โดยบริษัทฯ จะมีการแต่งตั้ง

ร้านค้าดังกล่าวเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในพื้นที่น้ัน ๆ 

ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลักษณะจัดจําหน่ายสินค้าพัดลมโคมไฟมามากกว่า 10 ปีที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องตัวสินค้าเป็น

อย่างดี ซ่ึงฐานลูกค้ารายใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าโครงการ เช่น โรงแรม และรีสอร์ท ซ่ึงจะมีปริมาณการส่ังซ้ือจํานวนมาก และเป็นลูกค้าที่

เคยส่ังซ้ือสินค้ากับบริษัทฯ มาก่อน ที่มีความเชื่อม่ันในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ 

สําหรับบริษัทย่อยธุรกิจคุ้มขันโตกและศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา กว่าร้อยละ  90 จะเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับ

บริษัททัวร์  ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติส่วนที่เหลือเป็นลูกค้าประเภท  Walk in ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเช่นกัน  ในส่วนของศูนย์

ประชุมสัมมนา   ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรทั้งภาครัฐ  และเอกชน  รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการห้องจัดเล้ียง ห้องประชุมสัมมนา ซ่ึง

บริษัทฯมีห้องหลายขนาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากโครงการอยูอํ่าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าทํางานหรือมีที่อยู่ในบริเวณ

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 

ธุรกิจพลังงานทดแทน ลูกค้าของบริษัทได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้เช่าในนิคมอุตสาหกรรมวินโคสท์  

ธุรกิจให้กู้ยืม กลุ่มลูกค้าคือผู้ต้องการใช้เงินทุน ทีคุ่ณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงิน ทั้งบุคคคลธรรมดา 

และนิติบุคคล และต้องมีหลักประกันมูลค่าไม่ต้องไม่น้อยกว่าสองเท่าของวงเงินสินเชื่อ  

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากงานที่บริษัทรับเหมาเป็นงานติดตั้งแผงโซล่าร์ กลุ่มลูกค้าได้แก่ภาครัฐและเอกชน ที่มีความ

ต้องการประหยัดพลังงาน 
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x สภาวะการแขง่ขนั 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดพัดลมโคมไฟเพดานในประเทศมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากลูกค้าประเภท

ห้างสรรพสินค้าได้นําเข้ามาจําหน่ายเองซ่ึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ความใกล้เคียงกันกับสินค้าของบริษัทฯ แต่มีราคาที่ถูกกว่า นอกจากน้ี

วัสดุและอะไหล่ค่อนข้างมีน้อยเม่ือเทียบกับสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงศูนย์ซ่อมที่หาได้ยาก บริษัทฯ ดําเนินการออกแบบรูปลักษณ์ของ

สินค้าทั้งหมดใหม่เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ส่วนการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ได้ขายผ่านตัวแทนใน

ทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ จะนําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จากนโยบายภาครัฐที่กวดขันให้

สินค้าต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)   ทําให้สินค้าจํานวนมากที่วางขายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถวางขายได้จึงเป็น

โอกาสของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มยอดขาย 

ธุรกิจจัดเลี้ยงและร้านอาหาร ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน 

เน่ืองจากคุณภาพของสถานที่ การแสดง อาหาร ประกอบรวมกันทําให้ผู้ที่มาสัมผัสสัมผัสได้ถึงกล่ินไอของวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นจุด

แข็งของสินค้าและบริการของศนูย์วัฒนธรรมอาหารและการแสดงล้านนา “คุ้มขันโตก” และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่ตั้งอยู่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี การ

แข่งขันค่อนข้างสูง แต่เน่ืองจากทําเลที่ตั้ง และวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ของบริษัทเหนือกว่าคู่แข่งหลายราย บริษัทเชื่อว่าสามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งได้ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์ ปัจจุบันมีผู้อยู่ในธุรกิจน้ีหลายราย ทําให้การแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม

ยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะได้งานเช่น การส่งมอบงานได้ทันเวลา ความเรยีบร้อยของงานติดตั้ง 

 

การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

บริษัทฯ นําเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 85-90 ซ่ึงส่วนใหญ่นําเข้ามาจากประเทศจีน โดยบริษัทฯ มีตัวแทนที่

ทําหน้าที่จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนตามแบบและคุณภาพที่บริษัทฯ กําหนด เม่ือได้ผู้ผลิตชิ้นส่วนตามแบบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งทีมงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งเพื่อให้เกิดความม่ันใจก่อนส่ังซ้ือ เน่ืองจากบริษัทฯ นําเข้าชิ้นส่วนพัดลมมาประกอบ

จึงไม่มีเศษวัสดุหรือของเสียที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

x กาํลงัการผลติและปรมิาณการผลติจรงิของบรษิทั 

ในงวด ม.ค 2563 – ธ.ค 2563  บริษัทหยุดนนําเข้าจึงไม่มีการประกอบพัดลมเพดาน และโคมไฟแอลอีดี  

x ขัน้ตอนการผลติและเทคโนโลย ี

บริษัทเป็นผู้นําเข้าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพัดลมจากต่างประเทศ นํามาประกอบเป็นพัดลมรุ่นต่าง ๆ โดยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

และฝ่ายควบคุมคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพและชี้แจงสเปคของรุ่นพัดลมกับพนักงานประกอบ รวมทั้งจัดทําคู่มือการ

ประกอบเพิ่มเติมสําหรับพัดลมรุ่นใหม่ 

x ขัน้ตอนการผลติโดยสงัเขปของบรษิทัฯ 

เม่ือบริษัทนําเข้าชิ้นส่วนประกอบพัดลมเพดานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว บริษัทจะนํามาบรรจุใส่กล่องซ่ึงผู้ซ้ือ 
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สามารถนําไปประกอบและติดตั้งเองตามคู่มือการประกอบได้  

x ฝา่ยวจิยัและพฒันาและตรวจสอบคณุภาพ 

เม่ือมีการส่ังซ้ือชิ้นส่วนประกอบพัดลมมาผลิต ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ 

ชิ้นส่วนประกอบพัดลมรุ่นต่าง ๆ ที่ส่ังซ้ือเข้ามา และจะรายงานผลการตรวจสอบเรื่องคุณภาพสินค้าให้แก่ฝ่ายจัดซ้ือ รวมทั้งแจ้งให้

แผนกประกอบทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการประกอบพัดลมในแต่ละรุ่น นอกจากน้ี ยังจัดทําข้อมูลการประกอบพัดลมไว้เป็นคู่มือการ

ประกอบไว้ให้แผนกจัดซ้ือส่ังพิมพ์ได้ภายหลัง หลังจากที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบได้ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนต่าง ๆ จึงส่งเข้า

แผนกประกอบ เพื่อนํามอเตอร์ ก้านใบ ใบพัด ชุดสกรู โคมไฟ โคมแก้ว ท่อแขวน และคู่มือการประกอบ มาบรรจุลงกล่องโฟม แล้ว

บรรจุลงกล่องกระดาษที่มีรูปภาพ สีสัน และลวดลาย ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ   

x ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

บริษัทไม่มีกระบวนการผลิต ขึงไม่มีผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อม 
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ปจัจยัความเสีย่ง 

x ความเสีย่งตอ่การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ / กลุม่บรษิทั 

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็น

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือการค้า สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน

ลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและสินค้าคงเหลือซ่ึงมีสภาพคล่องและเปล่ียนเป็นเงินได้เร็วในมูลค่ายุติธรรม 

 

x ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมและเจ้าหน้ีสัญญา

เช่าทางการเงินที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา

ตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังน้ันความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับตํ่า 

 

x ความเสีย่งจากการฝากขายสนิคา้  

บริษัทฯ เริ่มดําเนินธุรกิจฝากขายมากขึ้น จึงมีโอกาสที่สินค้าจะชํารุดเสียหาย หรือสูญหายได้ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหา

พนักงานขายสินค้าได้ทุกสาขาที่บริษัทฯฝากขายเน่ืองจากภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจัดหาพนักงานขายสินค้าเพื่อเข้าไปตรวจสอบดูแล

สินค้าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้วางแผนการขายโดยบริษัทฯจะเลือกสินค้ารุ่นที่สามารถขายได้รวดเร็ว เพื่อลดความเส่ียง

ดังกล่าว   

 

x ความเสี่ยงจากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทฯ ยังไม่ดี ในมุมมองของสถาบันการเงินอาจเห็นว่าบริษัทฯ ยังไม่มีทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจที่ชัดเจน สินเชื่อที่บริษัท มีอยู่กับสถาบันการเงินมีแนวโน้มอาจจะถูกปรับลดวงเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอ่ืนที่บริษัทฯ

ไม่มีประวัติการติดต่อ ทําได้ค่อนข้างยากในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถาบันการเงินมีความระมัดระวังอย่างมากในการพิจารณาการให้

สินเชื่อ บริษัทฯอาจจะต้องใช้ช่องทางการขอสินเชื่อในตลาดรอง ทําให้ต้นทุนทางการเงินสูง 

 

x ความเสีย่งจากความตอ่เนือ่งในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

บริษัทย่อย ACCL ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีเพียงโครงการเดียว หากโครงการต่อไปยังไม่เริ่มพัฒนา การรับรู้

รายได้จะเกิดความไม่ต่อเน่ือง อาจส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เกิดผลขาดทุนจากรายจ่ายประจํา และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทได้ลดจํานวนพนักงานเหลือเพียง 2 คน  บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งขายเพื่อปิดโครงการ และจะปิดบริษัท

เพื่อชําระบัญชตี่อไป 

 

x ความเสีย่งจากการสง่มอบงานรบัเหมากอ่สรา้งไมท่นัเวลา 

บริษัทย่อย Salaburi ได้รับเหมางานติดตั้งแผงโซลาร์ ณ สถานีฐาน ของโอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง บริษัทต้องสอบมอบงานให้

เสร็จตามสัญญา หากไม่สามารถปฏิบัติได้อาจเกิดภาระค่าปรับ ที่ผ่านมาบริษัทมีการวางแผนการทํางาน ติดตามงานทุกสัปดาห์ หากมี

ปัญหาจะแจ้งผู้ว่าจ้างทันที  ทําให้การส่งงานถึงปัจจุบันทันเวลาและยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ส่งมอบงานล่าชา้แต่อย่างใด 
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x ความเสี่ยงจากการพึงพิงลูกค้ารายเดียว 

จากโครงการโซล่าร์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที ่บริษัทร่วมลงทุนกับ บมจ. สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์  (WIN) น้ัน 

โครงการส่วนใหญ่ขายไฟฟ้าให้ WIN ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และ WIN เป็นผู้ขายไฟฟ้าต่อให้ผู้ให้เช่าในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ จึงมี

ความเส่ียงจากการพึงพิงลูกค้ารายเดียว บริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขเปล่ียนแปลงมิตเตอร์ให้ขายไฟฟ้าตรงไปยังผู้เช่าแต่ละราย 

x ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ซ่ึงการแพร่ระบาดยังไม่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจร้านอาหารและจัด

เล้ียงของบริษัท ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ต้องพึ่งพิงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2บริษัทฯ ได้

เปิดกิจการชั่วคราว ต่อมาเดือนกันยายน บริษัทฯ ด้เปิดดําเนินการเฉพาะส่วนจัดประชุมสัมมนา เพื่อบํารุงรักษาสินทรัพย์ และ

สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการให้มีความสวยงาม อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสถาน

ประกอบการ  หากพิจารณาแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีขึ้น และการเดินทาง

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ ก็จะพิจารณาเปิดดําเนินการอีกครั้ง 

ในส่วนธุรกิจพัดลมเพดาน และโคมไฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้รับผลกระทบจากกําลังซื้อลูกค้าหดตัว ทําให้ยอดขายลดลง 

อย่างไรก็ดีธุรกิจพลังงานทดแทนไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังคงมีการ

ดําเนินงานเป็นปกติ โดยธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจที่มีรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 64 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 

2563 

x ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีสภาพคล่องตํ่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ 

ความเสีย่งดา้นความสามารถในการชาํระหนี ้

กลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงของความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป ี ซ่ึงมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 79  

ของหน้ีที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตดิลบ จากยอดขายของ

ธุรกิจจัดเล้ียงและภัตตาคารที่ปรับตัวลดลงในปี 2563 ซ่ึงเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชําระ

ดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถชําระผูกพันปรับตัวลดลงในปี 2563 เช่นกัน  

 

ความเสี่ยงของตราสาร 

x ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้รับการจัดอันดับความเชื่อถือ ความเส่ียงด้านเครดิตหมายถึงความเส่ียงในกรณีที่ธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

ของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ และผู ้ออกตราสารหนี้อาจจะไม่

สามารถชําระดอกเบี้ยหรือชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ หรือเกิดเหตุผิดนัดชําระและผลของการผิดนัดชําระอ่ืนๆ ซ่ึงหากผู้ออกหุ้นกู้ต้องตกเป็น

บุคคลล้มละลายหรือผิดชําระหน้ี ผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหน้ีอ่ืนของผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ 

ดังน้ันในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ประเมินความเส่ียงด้านเครดิต ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ

ชําระหน้ีของผู้ออกหุ้น 

 

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่เคยมีประวัตกิารผิดดนัดชําระหน้ีเงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหน้ี หรือผิดนัดชําระหน้ีเงินกู้ยืมจาก

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

คดฟีอ้งรอ้งคา่เสยีหายจากการเลกิจา้งไมเ่ปน็ธรรม  

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ศาลแรงงานกลางมีหมายนัดถึงบริษัท (ศาลรับฟ้อง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อนัดไกล่

เกลี่ย พิจารณาและสืบพยาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตามที่อดีตกรรมการและพนักงานของบริษัทท่านหนึ่ง ฟ้องร้องและเรียก

ค่าชดเชยจํานวนเงินรวมประมาณ 5.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี บริษัทไม่ได้บันทึกหน้ีสินดังกล่าวไว้ในงบการเงิน 

เน่ืองจากอดีตกรรมการและพนักงานดังกล่าว ได้ทําหนังสือลาออกแล้ว ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิเสธคําฟ้อง และดําเนินการฟ้องแย้งอดีตกรรมการ

และพนักงานของบริษัทท่านดังกล่าว และเรียกร้องค่าเสียหายในความผิดฐานเป็นกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและเป็นการกระท ําโดยทุจริต เพื่อ

แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน จํานวน 123.61 ล้านบาท  พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อ

ปี ต่อศาลแรงงานกลาง ทั้งน้ี ศาลได้นับสืบพยานจําเลย เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2563 และพยานโจทย์ เม่ือวันท่ี 15 - 16 ตุลาคม 2563  

เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันแล้ว ต่างฝ่ายต่างประสงค์จะถอนฟ้อง

โจทย์และฟ้องแย้งของจําเลยเพื่อยุติคดีน้ี โดยไม่ติดใจฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาอันเก่ียวเน่ืองจากสัญญาจ้างแรงงานอีกต่อไป  โดยศาล

ให้เลื่อนนัดไปฟังผลการเจรจา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และให้ยกเลิกนัดสืบพยานโจทย์วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2563 ศาลได้มีคําส่ังให้อนุญาตให้ถอนฟ้องแล้ว  

 

 คดฟีอ้งรอ้งบรษิทัฟอ้งรอ้งอดตีกรรมการของบรษิทั 

 เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัทดําเนินการยื่นฟ้องกรรมการผู้อนุมัติรายการซ้ือที่ดินเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต และรายการ

ขยายและปรับปรุงอาคารพลับพลา หอถ่ายภาพเจ้านายเมืองเหนือ ท่านํ้าลอยกระทง ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่ ) จํากัด เป็น

คดีอาญาต่อศาลอาญาพระโขนง เป็นคดีหมายเลขดําที่ 269/2563 ในความผิดฐานเป็นกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและเป็นการกระทําโดยทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์อัน

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/7, 

281/2, 311, 313, 314 และ 315 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84 และ 86 กับบุคคลและนิติบุคคลรวม 9 ราย 

ประกอบด้วย อดีตกรรมการบริษัท 3 ราย กรรมการปัจจุบัน 2 ราย บุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 3 ราย นิติบุคคล 1 ราย 

เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และให้เล่ือนคดีออกไปให้ทนายจําเลยถามค้านโจทก์ ในวันที่ 20 

กรกฎาคม 2563 และให้นัดไต่สวนโจทก์ที่เหลือเพิ่มเติมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และศาลชั้นต้นได้นัดฟังคําส่ังวันที่  

18 สิงหาคม 2563 และศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 

    เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ศาลอาญาพระโขนงมีคําส่ังรับอุทธรณ์ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
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 คดฟีอ้งรอ้งอดตีกรรมการ และผูเ้กีย่วขอ้ง 1 ราย ฟอ้งรอ้งบรษิทั 

  สืบเนื่องจากที่บริษัทดําเนินการยื่นฟ้องกรรมการผู้อนุมัติรายการซื้อที่ดินเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต และรายการขยายและ

ปรับปรุงอาคารพลับพลา หอถ่ายภาพเจ้านายเมืองเหนือ ท่าน้ําลอยกระทง ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด  

 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อดีตกรรมการ 1 ราย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 ราย เป็นโจทก์ร่วมกันฟ้องอาญาบริษัทและ

กรรมการของบริษัท จํานวน 7 ราย จํานวน 3 คดี ในความผิดข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จ (จากการที่บริษัทดําเนินการฟ้องร้องในคดีความที่ 

1) ค่าเสียหาย 50.00 ล้านบาทต่อราย รวม 150.00 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั้งนี้ ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง 

วันที่ 14 กันยายน 2563 

เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และให้เล่ือนคดีออกไปฟังผล ในวันที่ 29 มีนาคม 2564  

บริษัทไม่ได้บันทึกหน้ีสินดังกล่าวไว้ในงบการเงินเน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วคาดว่า จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ

บริษัท 
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ข้อมลูทัว่ไปและขอ้มลูทีส่าํคญัอืน่ ๆ 

   

ชื่อภาษาไทย : บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Advanced Connection Corporation Public Company Limited 

ชื่อย่อหลักทรัพย์  : “ACC” 

ประเภทธุรกิจ  : ผลิตและจําหน่ายพัดลมโคมติดเพดาน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เข่าอสังหาริมทรัพย์, จัด

เล้ียงและร้านอาหาร, พลังงานทดแทน, รับเหมาก่อสร้าง, ให้สินเชื่อ  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่     : เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวน์เวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ : 02-219-1642 

โทรสาร : 02-219-1662 

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ซอยสุนทรวสุ ถนนแพรกษา ตําบลแพรกษาใหม่  อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280   

โทรศัพท์ : - 

โทรสาร  : -  
เลขทะเบียนบริษัทฯ        : 0107537001919   

ทุนจดทะเบียน           : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 524,999,912.50 บาท 

และชําระแล้วจํานวน 335,763,905.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 2,099,999,650 

หุ้น และชําระแล้วทั้งจํานวน 1,343,055,623 หุ้น 

เว็บไซต์       : http://www.acc-plc.com 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ         : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จํากัด  

เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0 2009-9991 

http://www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท  จํากัด  

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ : 0-2105-4661 

แฟกซ์ : 0-2026-3760 

http://www.karinaudit.co.th   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karinaudit.co.th/
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ที่ปรึกษากฎหมาย               

 

: 

 

- 

 

สถาบันการเงินที่ใช้ติดต่อ

ประจํา 

: ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)            สาขา บางกะปิ และสาขา บางนา 

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)            สาขา ถนนสรรพาวุธ 

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)          สาขา ศรีนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

47 รายงานประจาํป ี2563 

การจัดการและการกํากบัดูแล 

ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว้ 

ทุนจดทะเบียน จํานวน        524,999,912.50   บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย

สิบสองบาทห้าสิบสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น              2,099,999,650   หุ้น   (สองพันเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหก

ร้อยห้าสิบหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ                                    0.25   บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

ทุนชําระแล้ว จํานวน           335,763,905.75   บาท  (สามร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพัน

เก้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเปน็ 

หุ้นสามัญ                           1,343,055,623  หุ้น   (หน่ึงพันสามร้อยส่ีสิบสามล้านห้าหม่ืนห้าพันหก

ร้อยห้ายี่สิบสิบสามหุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ           -     หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2564 จัดทําโดย  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหุน้ตามสญัชาต ิ จาํนวนราย จาํนวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,050 1,240,234,877 92.34 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดา้ว     19  102,820,746   7.66 
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รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก 

 

การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

ตัว๋แลกเงนิ 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 9 ราย จํานวน 34.00 ล้านบาท คิดอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 6.40 ต่อปี ครบกําหนดวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยนําที่ดิน

ของบริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด เป็นหลักทรัพยค์ํ้าประกัน 

หุน้กูร้ะยะยาว 

เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อ

หน่วย 1,000 บาท จํานวนเงินรวม 300 ล้านบาท กําหนดอายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อ

จําหน่ายแก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ชําระ

คืนหน้ีเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.8 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งน้ี บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด ได้จดจํานองที่ดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด ได้จดจํานองที่ดินเปล่าเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท เม่ือวันที่ 26 

มิถุนายน 2562 บริษัทได้ดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน จํานวน 100.00 ล้านบาท พร้อมปลดหลักประกันที่ดินเปล่าของบริษัท เอซีซี 

กรีนเอนเนอร์จี จํากัด 

เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2563 บริษัทชําระคืนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วน และปลดจํานองหลักประกันของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) 

จํากัด 

เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ัน อายุ 9 เดือน จํานวน 135 ล้านบาท ซ่ึงเสนอขายนักลงทุน

ในวงจํากัด หุ้นกู้ ดังกล่าวกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งน้ี บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท    

 

รายชือ่ผูถ้ือหุน้ จาํนวนหุน้สามญั 
สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ย

ละ) 

1. นาย เป่ียมศักดิ์ ลิมปตักมงคล 266,198,980 19.820 

2. นาย นันทนัช พิบูลนันท ์ 149,836,729  11.156 

3. นาย วิศิษฐ เดชะวทิยาธร   103,196,693  7.684 

4. นาย ปกรณ์ ธีรธํารง  54,584,400  4.064 

5. นาย ธนกฤต อัจฉริยะสมบัต ิ   50,575,900  3.766 

6. LGT Bank (Singapore) Ltd.  48,968,000 3.646 

7. นาง พรพรรณ ธัญญศิริ  46,063,700  3.430 

8. นางสุพิน ศิริโภค  45,422,800  3.382 

9. นางสุมาลี อัสสกาญจน ์ 40,000,000 2.978 

10. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร  39,200,000  2.919 
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หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (Warrant) 

 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ACC-W1) จํานวนไม่

เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เม่ือวันที ่3 เดือน พฤษภาคม 2559  

(เริ่มซ้ือขายภายในกลางเดือนมิถุนายน 2559) 

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 299,999,650 หน่วย 

จํานวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 299,999,650 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลัง

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปล่ียนมือได้ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

จนถึง 2 พฤษภาคม 2562) ทั้งน้ี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่

ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ   

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ -0- บาท (ศูนย์บาท) 

การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท   แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่1 

(ACC-W1) จํานวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย น้ันครบกําหนดการใช้สิทธ์ิครั้งสุดท้าย เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 มีผู้ถือหุ้น 1 ราย 

ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจํานวน 1,066 หุ้น 
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โครงสรา้งการจัดการ 

   บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์รเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

                         (Advanced Connection Corporation Public Company Limited) 

 

 

 

 

แผนภาพข้างต้นแสดงถึงโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในปัจจุบัน โดยรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

สําคัญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เปิดเผยในส่วนของรายงานการกํากับดูแลกิจการ 

 

 

 

 

โครงสรา้งองคก์ร 
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โครงสรา้งการจัดการ 

คณะกรรมการบรษิทั 

1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

3) คณะกรรมการบริหาร (Exective Committee) 

4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  (Risk Management Committee : RMC) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 4/2563 วาระที่ 4.8.4 อนุมัติให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร เม่ือวันที่ 14 พ.ค. 2563  

 

คณะกรรมการบรษิทั (Board of Directors) 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท : 

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทซ่ืงรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2) อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น 

3) อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ์  แผนธุรกิจ  และงบประมาณประจําปี       ตลอดจนติดตามผลการนํากลยุทธ์ไป

ดําเนินการและผลการดําเนินงาน 

4) พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 

ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  

6) ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม่ําเสมอ และกําหนดค่าตอบแทน 

7) อนุมัติการลงทุนธุรกิจใหม่ ขนาดรายการการลงทุน การให้กู้ยืม รายการการดําเนินธุรกิจหรือการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป  

8) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานการทางเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการ

ความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และติดตามผล 

9) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

10) ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม 

11) กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 

12) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

13) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน

รายงานประจําปีและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน 

15) เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ด ี



 

 

52                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั   

 รายนามคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับ

งวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ชือ่-นามสกลุ 

 

สัญชาต ิ

 

ตาํแหนง่ 

ประชมุสามญัผูถ้อื

หุ้นประจาํป ี2563 

เมือ่ 28 เมษายน 

2563 

จํานวนครัง้ทีเ่ขา้

ประชมุ

คณะกรรมการ

บรษิัท 

1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ ์

   Gen.Somchai Youngpituck 

ไทย ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

Chairman of the Board of 

Director/ Audit 

Committee/Independent Director 

ได้รับการแต่งตั้งจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2563 

8/8 

2. ดร.อริชัย รักธรรม 

    Mr.Arichai Ractham, Ph.D 

ไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ 

Chairman of the Audit 

Committee/ 

 Independent Director 

-เข้าร่วมประชุม- 11/11 

3. นายกัมพล ตติยกว ี

    Mr.Kampol Tatiyakavee 

ไทย กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

Audit Committee/ Independent 

Director 

-ไม่เข้าร่วมประชุม- 9/11 

4. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิราส 

    Mr.Saowapak Sakulromevilas 

ไทย กรรมการ / รองประธานกรรมการ

บริษัทคนที่ 1 

Director / First Vice Chairman of 

the Board of Director 

-เข้าร่วมประชุม- 10/11 

5. นางสุพิน ศิริโภค 

   Mrs.Supin Siripok 

ไทย กรรมการ / รองประธานกรรมการ

บริษัทคนที่ 2 / กรรมการรองผู้จัดการ 

Director / Second Vice Chairman 

of the Board of Director / Deputy 

Managing Director 

-ยังไม่ได้รับการแต่งตัง้-  

5/7 

6. นายอังกูร พิมพะกร 

   Mr.Angoon Phimphkorn 

ไทย กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 

Director / Managing Director 

-ยังไม่ได้รับการแต่งตัง้- 7/7 

7. นายธนพล เดชะวทิยาธร 

   Mr.Thanaphon Dechawitthayathon 

ไทย กรรมการ 

Director 

-เข้าร่วมประชุม- 8/11 

8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัต ิ

    Mr.Thanakit Achariyasombat 

ไทย กรรมการ 

Director 

ได้รับการแต่งตั้งจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2563 

8/8 

 

 ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงประชมุวันท่ี 28 เม.ย. 2563 แต่งต้ัง พลเอกสมชาย ยงัพิทักษ์ เป็นกรรมการแทน นายพสุ สุขมุวาท และ แต่งต้ังนายธนกฤต อัจฉริยะ

สมบัติ เปน็กรรมการแทน นายศรนิ เรืองศร กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ  

 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 14 พ.ค. 2563 วาระท่ี 4.5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก ต้ังนายอังกูร พมิพะกร แทน นายนิรนัดร์ ชนิรักษ์

บํารุง และ นางสุพนิ ศิริโภค แทน นายกานต์ กังพศิดาร  
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กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั  

“กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสุพิน ศิริโภค นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส  นายธนพล เดชะวิทยาธร นาย

อังกูร พิมพะกร กรรมการสองในส่ีน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

กรรมการทีอ่อกตามวาระ / ลาออกระหวา่งป ี

 

 

ชือ่-สกลุ 

 

 

สญัชาต ิ

 

 

ตาํแหนง่ 

ประชมุสามญัผูถ้อื

หุน้ประจาํป ี2563 

เมื่อ 28 เมษายน 

2563 

จาํนวนครัง้ที่

เขา้ประชมุ

คณะกรรมการ

บรษิทั 

1. นายกานต ์กังพิศดาร 

    Mr.Kan Kungpisadan 

ไทย กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 

Director / First Vice Chairman of the 

Board of Director 

-เข้าร่วมประชุม- 3/3 

2. นายนิรันดร์ ชินรักษบ์าํรุง 
    Mr.Niran Chinarakbumroong 

ไทย กรรมการ 

Director 

-ไม่เข้าร่วมประชุม- 3/3 

3. นายศริน  เรืองศร 

    Mr.Sarin  Ruangsorn 

ไทย กรรมการ 

Director 

-ไม่เข้าร่วมประชุม- 1/1 

4. นายพสุ สุขุมวาท  

    Mr.Pasu  Sukhumvart 

ไทย กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

Audit Committee/ Independent Director 

-ลาออก- 1/1 

นายกานต์ กังพิศดาร ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันท่ี 13 พ.ค. 2563 

นายนริันดร์ ชินรักษ์บํารุง ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันท่ี 13 พ.ค. 2563 

นายพสุ สขุุมวาท ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท วันท่ี 31 ม.ีค. 2563 

นายศริน เรืองศร ออกตามวาระในคราวประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น วันท่ี 28 เม.ย. 2563 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ดังน้ี 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

1. ดร.อริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ  3/3 

2. นายกัมพล ตติยะกวี กรรมการตรวจสอบ 3/3 

3. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1 

 

กรรมการบริหารที่ออกระหว่างปี 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

1. นายพสุ  สุขุมวาท กรรมการตรวจสอบ  2/2 
* ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 31 ม.ีค.2563 
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ดร.อริชัย รักธรรม เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การสอบงบการเงิน โดยมีประวัติดังต่อไปน้ี 

การศึกษา : ปริญญาเอก  : Ph.D., Claremont Graduate School, USA 

  ปริญญาโท  : Finance, Claremont Graduate School, USA 

  ปริญญาตรี   : Economics & Business  Admin, Eastern Washington University, USA 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

2552 - ปัจจุบัน : วิทยากรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2541 - ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

1) สอบทานให้บริษัทรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานแผนธุรกิจ และอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ  

รายจ่ายประจําปี  

3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจบริษัท 

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้น้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องราวและผู้ที่เก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจ

และหน้าที่  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการว่าจ้างหรือนําเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและ

สอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

8) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดํารง

ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งประธาน คราวละ 1 ปี ตามรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท และแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4  ครั้ง  ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา 

โรงงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดนัดหมาย 

10)  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

   ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ 

   หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ 

   ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee)  

     รายนามคณะกรรมการบริหาร และจํานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

1. นายฐิติศักดิ์ สกุลคร ู

    Mr.Thitisak Skulkroo 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  

Executive President 

18/18 

2. นางสุพิน ศิริโภค 

    Mrs.Supin Siripoke 

รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

Executive Vice President 

16/18 

3. นายอังกูร พิมพะกร 

    Mr.Angoon Phimphkorn 

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ   

Executive Commitee 

Director/Managing Director 

14/18 

5. นายวิเชียร เอ้ือสงวนกุล 

    Mr.Vichien UasanguanKul 

กรรมการบริหาร 

Executive Committee Director 

11/13 

6. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ 

    Mr.Thanakit Achartiyasombat 

กรรมการบริหาร 

Executive Committee Director 

18/18 

 

กรรมการบรหิารทีอ่อกระหวา่งป ี

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

1. นายกานต ์กังพิศดาร 

   Mr.Kan Kungpisadan   

กรรมการบริหาร 

Executive Committee Director 

2/5 

2. นายธนพล เดชะวิทยาธร 

    Mr.Thanaphon  Dechawitthayathon 

กรรมการบริหาร 

Executive Committee Director 

1/5 

3. นายนิรันดร์ ชินรักษ์  

    Mr.Niran Chinarakbumroong 

กรรมการบริหาร 

Executive Committee Director 

4/5 

4. นายกิตติ  กนกอุดมทรัพย์ 

    Mr.Kitti  Kanokudomsap 

กรรมการบริหาร 

Executive Committee Director 

5/5 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร : 

1) ให้คําเสนอแนะเก่ียวกับโครงสร้างการบริหารจัดการกําหนดทิศทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ  รวมทัง้

งบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของ

บริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2) บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

3) ติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานธุรกิจและสถานะทางการเงิน ทั้งบริษัทแม่และ

บริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา 

4) อนุมัติการลงทุนธุรกิจใหม่ ขนาดรายการการลงทุน การให้กู้ยืม รายการการดําเนินธุรกิจหรือการจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินไม่

เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายการ 

5) พิจารณาเสนอการบริหารเงินลงทุนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท โดย

รักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ได้อย่างต่อเน่ือง 

6) กําหนดและควบคุมแนวทางการบริหารการลงทุนในการประกอบธุรกิจด้านอ่ืนๆของบริษัทภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

7) กํากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทในแต่ละธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งวางแนวทาง

ในการพิจารณาที่สําคัญแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านรับผิดชอบอยู่ 

8) ดําเนินการทางธุรกรรมทุกประการสําหรับบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงินทุกแห่ง 

ทั้งน้ีการทําธุรกรรมตามปกติกับธนาคารหรือสถาบันการเงินน้ันๆ ต้องมีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 

9) การจัดซ้ือ การจัดจ้างใดๆ หรือการจัดทําทรัพย์สิน และการอนุมัติการจําหน่ายทรัพย์สิน ในแต่ละครั้ง หรือแต่ละเรื่อง

สามารถกระทําได้ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งน้ีรวมทั้งหมดต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี ใน

กรณีนอกงบประมาณให้มีอํานาจอนุมัติวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี  

10) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินแต่ละแห่ง สามารถกระทําได้โดยมีอัตราค่าเช่าแต่ละแห่งไม่เกิน ปีละ 50 ล้านบาท 

11) การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทําได้ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งน้ีรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี 

12) การเปิด หรือยกเลิกสาขาใดๆของบริษัท 

13) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกําหนดไว้ 

14) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจ มอบอํานาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลลใดบุคคลหน่ึงมีอํานาจในการดําเนินการ

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องตามขอบเขตที่กําหนดไว้น้ีได้ตามที่เห็นสมควรการอนุมัติรายการของคณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือมอบอํานาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กําหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กําหนดตามที่กําหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกํากับดูแล  

15) ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที ่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั ้งนี ้การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให ้แ ก่

คณะกรรมการบริหารน้ัน ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่อง น้ัน ๆ 

ด้วย 

     แก้ไขปรับปรุงใหม่เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 รายนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และจํานวนครั้งของการเข้าประชุม สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 

2. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

3. นางสุพิน ศิริโภค กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

4. นายจําลอง มุ่งงาม เลขานุการ  1/1 

 * ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 14 พ.ค. 2563 วาระท่ี 4.8.3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 

กรรมการบรหิารทีอ่อกระหวา่งป ี

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

1. ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1 

2. นายกานต ์กังพิศดาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1 

3. นายธนพล เดชะวิทยาธร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1 

4. นายกิตติ  กนกอุดมทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด่าตอบแทน 1/1 
*  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันท่ี 13 พ.ค. 2563  

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร

อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  
 

วตัถปุระสงค ์ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง

สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจน

ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

 

วาระการดาํรงตาํแหนง่  

1) กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

2) กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าเหมาะสม  

3) นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

x ลาออก 

x คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
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4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตําแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 

ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียง

เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงตนแทนเท่าน้ัน 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1) กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน 

โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตําแหน่งว่าง

ลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

5) จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  

6) กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการ

กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

7) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คําชี้แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือ)

หุ้น 

8) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริษัท 

9) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงาน

ต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

การรายงาน 

         คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

การประชมุ  

1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอํานาจ

ในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจําเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่น้อย

กว่าก่ึงหน่ึง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
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2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจําเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า 

3) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม 

4) การลงมติของ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติใน

เรื่องน้ัน ๆ 

5) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ใน

กรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันได้ โดยให้ เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่

ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทราบได้ 

 

              ทั้งน้ี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร (Risk Management Committee : RMC) 

         ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วาระที่ 4.8.4 อนุมัติให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร เม่ือวันที่ 

14 พ.ค. 2563 
 

เลขานกุารบรษิทั       

นายจําลอง มุ่งงาม (Mr.Chamlong Mungngarm) เลขานุการบริษัท  ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงบุคคล

ดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรม

สัมมนาในหลักสูตรที่จําเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดําเนินงานของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษิทั  

1) ดูแลและจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทํารายงานการประชุม 

3) จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เก่ียวข้อง 

4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5) ดูแลและให้คําปรึกษา เรื่องการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท 

6) ดูแลเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น 

7) ติดตามให้มีการดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏหมายข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประกาศ

และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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ผูบ้รหิาร 

 ผู้บริหารบริษัท สําหรับงวดบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 

1 นายอังกูร พิมพะกร 

Mr.Angoon Phimphkorn 

กรรมการผู้จัดการ   

Managing Director 

2 นางสุพิน ศิริโภค 

Mrs.Supin Siripoke 

กรรมการรองผู้จัดการ 

Executive Vice President  

3 นายกิตติ  กนกอุดมทรัพย์ 

Mr.Kitti  Kanokudomsap 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลบัญชีและการเงิน 

Assistant Managing Director, in charge of Accounting 

& Finance Department 

4 นายพีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์ 

Mr.Perapong Wainipitaporn   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

Assistant Managing Director 

5 นางสาวศรุดาสรวีย์ กุนโต๊ะ 

Ms.Sarudasoravee Kuntoa 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

Accounting Manager 

6 นางสาวสายรวี วัยนิพิฐพงษ์ 

Ms.Sairawee Vainipitpong 

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

Human Resource Manager 

 

กรรมการผูจ้ดัการ  

  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือก โดยผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด ค่าตอบแทน จากบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้ในการบริหารจัดการ เป็นผู้ประสานงานได้ดีกับทุกฝ่าย ปัจจุบัน นายอังกูร พิมพะกร 

(Mr.Angoon Phimphkorn) ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ  

 

� ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีก่รรมการผูจ้ดัการ/ หรอื ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1) รับผิดชอบดูแลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทาง

การเงิน และงบประมาณ ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

2) จัดทําแผนธุรกิจและกําหนดอํานาจการบริหารงานตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตาม

แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท  

3) การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกําหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส 

และสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการเล่ือน ลด ปลด ย้าย พนักงาน  

4) ติดตามและรายงานสภาวะฐานะของบริษัทเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด  

5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน งานด้าน

ปฏิบัติการ และงานด้านสนับสนุนต่าง ๆ และงานทรัพยากร  

6) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกํากับดูแลอ่ืน ๆ 

7) ดูแลติดต่อส่ือสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี 

ของบริษัท  
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8) ดูแลให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

9) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําส่ัง และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท เช่น การ

บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์

และสวัสดิการต่าง ๆ  

10) พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัททั้งนี้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริหาร   

11) อนุมัติขนาดการลงทุน การให้กู้ยืม รายการการดําเนินธุรกิจหรือการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีขนาดรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท   

12) มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการบริหาร  ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงาน

เฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ

อํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของ

บริษัทหรือประกาศคณะกรรมการบริหารได้กําหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน้ัน จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทํา

ให้กรรมการผู ้จัดการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ

ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ  หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้น

เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

อนุมัติไว้ 

 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาด ตลอดจนสอดคล้องกับหน้าที่ความ

รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี โดยกรรมการผู้ซ่ึงมีหน้าที่เพิ่มเติมในฐานะ

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามภาระหน้าที ่ ซ่ึงที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจําปี 2563 มีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คา่ตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

- 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

- 

- 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ๆ 

ประธาน 

กรรมการ 

 

- 

- 

 

- 

- 
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สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 463,000.00 

บาท (ก่อนมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ) ค่าสวัสดิการ 790,000.00 บาท รวม 1,253,000 

บาท ดังน้ี 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

265,000.00 

2. นายอริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 85,000.00 

3. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิราส รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1/ 

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอํานาจ 

211,000.00 

4. นางสุพิน ศิริโภค รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2/ 

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอํานาจ 

78,000.00 

5. นายธนพล เดชะวิทยาธร กรรมการผู้มีอํานาจ/กรรมการบริหาร 214,000.00 

6. นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้มีอํานาจ/กรรมการผู้จัดการ 66,000.00 

7. นายกัมพล ตติยกวี กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 223,000.00 

8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ/ กรรมการบริหาร - 

 

กรรมการทีอ่อกระหวา่งป ี 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

1. นายกานต์ กังพิศดาร รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1/ 

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอํานาจ 

39,000.00 

2. นายนิรันดร์ ชินรักษ์บํารุง กรรมการผู้มีอํานาจ/กรรมการบริหาร 36,000.00 

3. นายศริน เรืองศร กรรมการ 12,000.00 

4. นายพสุ สุขุมวาท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 24,000.00 

 

 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่ทบทวนและอนุมัติกําหนด

ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจําทุกปี โดยให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่สําคัญ และสอดคล้องกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

คา่ตอบแทนกรรมการบรหิาร 

 รูปแบบ วตัถปุระสงค ์

คา่ตอบแทนแบบคงที ่ เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน 

เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เพ่ือจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ 

คา่ตอบแทนจงูใจระยะสัน้ เงินโบนัสประจําปี เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนผลสําเร็จของการดําเนินงานที่ได้กําหนด

เป้าหมายไว้ในแต่ละปี ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร สําหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารจํานวน 5 ท่าน 

ได้แก่นายฐิตศิักดิ ์สกุลครู นายธนพล เดชะวิทยาธร นายกานต ์กังพิศดาร นายวิเชยีร เอ้ือสงวนกุล นายนิรันดร์ ชินรักษ์บํารุง 

และนายธนฤกต อัจฉริยะสมบตัิ เป็นเงินรวม 3.30 ล้านบาท  อันประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ  

 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย จ่าย

ค่าตอบแทนผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน ได้แก่ นายอังกูร พิมพะกร นางสุพิน ศิริโภค นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ นายพีรพงษ์ วัย

นิพิฐพงษ์ นางสาวศรุดาสารวีย์ กุนโต๊ะ และ นางสาวสายรวี วันนิพิฐพงษ์ เป็นเงินรวม 9.72 ล้านบาท  อันประกอบด้วย 

เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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รายงานการปฏบิตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดแูล

กิจการ โดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังน้ี 

1) การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

2) คณะกรรมการมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้

ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 

3) การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

4) การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 

 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยจัดการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล บาง

นา กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 

และ 7 วันทําการตามลําดับ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และบริษัทได้ดําเนินการจัดเตรียมหนังสือมอบ

ฉันทะ ตามแบบของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วม

ประชุม เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนการเริ่มการประชุม ฝ่ายจัดการประชุมของบริษัทได้มีการแถลงให้ผู้ถือ

หุ้นทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดําเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการ

ตั้งคําถามต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถ ือหุ้นมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

บริษัทได้กําหนดให้มีการจัดทํารายงานการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วม

ประชุมและมิได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได ้

 

สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่ง ๆ 

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทพยายามทําหน้าที่เป็นนิติบุคคลตัวอย่างโดยให้

ความสําคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

ภาวะผูน้าํและวสิยัทศัน ์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท โดยการทบทวน พิจารณา และอนุมัติกลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

ริเริ่มการปฏิบัติการหลักๆ การลงทุนที่สําคัญ พิจารณาตัดสินใจในภาวะการระดมทุนและการดําเนินงานด้านการเงิน ทั้งทางตรงและ
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ทางอ้อมโดยผ่านฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมทั้งผ่านการมอบหมายให้ผู้บริหารอาวุโส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีนโยบาย

การควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การจัดการ การกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมอยู่ในการดําเนินงานของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม ตรวจทาน และตรวจสอบว่านโยบายดังกล่าวได้

ถูกนํามาปฏิบัติ และรายงานผลการตรวจสอบและเสนอข้อเสนอแนะโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเรื่องต่างๆ น้ันไปหารือ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อไม่ให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน

ตน ดังน้ี 

1) รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความ

เหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและ

เงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ไว้ในรายงาน

ประจําปี และแบบ 56-1 แล้ว 

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

• กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี

หน้าที่เก่ียวข้อง ก่อนที่งบการเงินจะได้รบัการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

จรยิธรรมธรุกจิ 

บริษัทได้ยึดถือตามข้อพึงปฏิบัติของบริษัทเกี ่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายจัดการ และพนักงาน (Corporate Code of 

Conduct) เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง

การปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏบิัติ 

ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจํ า รวมถึงกําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย 

 

การถว่งดลุของกรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจ จํานวน 8 ท่าน ได้แก่ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จํานวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน 

(คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) ซ่ึงบริษัทมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผูกพันดังน้ี “กรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายกานต์ กังพิศดาร นายธนพล เดชะวิทยาธร นายนิรันดร์ ชินรักษ์บํารุง 

และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส กรรมการสองในส่ีคนน้ี ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 



 

 

66                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี และจะมีการเรียกประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดย

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ จะถูกส่งให้แก่กรรมการ

ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อการหารือในรายละเอียด ปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง มี

การจดบันทึกการประชุมอย่างพิถีพิถัน และส่งให้กรรมการทุกท่านเพื่อให้การรับรอง รายงานการประชุมถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและ

ง่ายในการค้นหาหากต้องการ โดยเลขานุการบริษัท 

 

คณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานเป็นสากล และความสอดคล้องกับนโยบาย

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคัญส่วนหน่ึงของนโยบายการกํากับ

ดูแลที่ดี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 ท่าน เพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริษัท รวมถึง

สอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

• บริษัทได้กําหนดให้มีการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อกําหนดที่

เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

• ฝ่ายจัดการของบริษัทได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามและรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย พร้อมทั้งระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกํากับดูแลและจัดการให้รายงานทางการเงินของ

บริษัทที่จัดทําขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน

ที่ปรากฏในรายงานประจําปี จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง

สม่ําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริง และสมเหตุสมผล 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระและไม่เป็น

ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม

อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 
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ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กําชับให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรง

ต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ําเสมอ และทันเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มาก

นัก แต่ได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทําหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และ

ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ซ่ึงนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ เว็บไชต์ : www.acc-plc.com 
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการยึดม่ันในหลักจริยธรรม

อย่างสม่ําเสมอ ส่งผลให้หลักการและนโยบายต่างๆ ภายในองค์กรมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมและชุมชน ทั้ง

ในแง่ของกระบวนการจัดการภายในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ด้วยเชื่อว่าองค์กรที่ดีจะเติบโตอย่าง

ยั่งยืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นสุข และยังคงมุ่งหมายเพิ่มพูนมิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 

การประกอบกจิการดว้ยความเปน็ธรรม 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

กล่าวคือการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องคํานึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้ารวมทั้งผู้ที่มีความเก่ียวข้อง การรักษา

คํามั่นและตรงต่อเวลา เป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ กรณีที่มีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นโดยไม่สุจริต ทางบริษัทพร้อมเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่ค้าเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่ง

ทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ด ี ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่

เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย 

 

การดาํเนนิการเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และหยั่งรากลึกลงในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ส่งผลให้การดําเนินการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย ดังน้ัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างสัมฤทธ์ิผล ผู้นําทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนจึงลงความเห็นในการร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง มุ่งปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนโยบายความร่วมมือน้ีได้ขยายมาสู่

ภาคธุรกิจด้วย บทบาทของบริษัทในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การทําหน้าที่สําคัญในการเป็น

แบบอย่างที่ดีของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ภาคเอกชน อีกทั้ง บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันใน

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นที่ชัดเจน 

 

การเคารพสทิธมินษุยชน 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหลักการที่บริษัทยึดมั่น พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องด้วย 

บริษัทเน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัว ที่มีความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน และมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทจึงให้ความสําคัญกับ

พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้นศักดินา ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนไม่นําความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิลําเนา สี

ผิว เพศ และศาสนา มาชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะบริษัทเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพในตนเอง 

นอกจากความแตกต่างดังที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ทุพพลภาพที่มีศักยภาพสามารถทํางานได้ โดยใน

โอกาสต่อๆ ไปบริษัทจะเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าทํางาน เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบใน

ขอบเขตที่สามารถทําได้ และมีความคาดหวังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับบุคคลเหล่าน้ีต่อไปในอนาคต 
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การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเปน็ธรรม 

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท

ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี 

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 

3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ัน 

5) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 

7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

8) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและ

สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดกิจกรรม 5ส 

เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทํางานถูกสุขลักษณะอนามัย 

 

ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการรับประกันตามข้อกําหนดและ

เงื่อนไขที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของสินค้า รวมถึงบริษัทมีการปรับปรุง

กระบวนการผลิตอย่างสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 

 

การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงที่บริษัทให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี เพื่อรักษาและดํารงไว้ซ่ึงระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม

ของชมุชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ เช่น 

1) การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 

2) ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษรไีซเคิล การใช้น้ํา

อย่าง ประหยัด และการแยกขยะ เป็นต้น 
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

การควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่ง 

การควบคมุภายใน 

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนิน

กิจการ ควบคู่ไปกับการป้องกันและค้นหาความบกพร่องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แม้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะเป็นที่

น่าพอใจในระดับหน่ึง แต่คณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ก็ยังพยายามทีจ่ะพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ต่อไป โดยโครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อริชัย รักธรรม นายกัมพล ตติยะกวี และ นายพสุ 

สุขุมวาท ล้วนแต่เป็นกรรมการอิสระจากภายนอก ซ่ึงเป็นตัวแทนของสาธารณชน มีหน้าที่สอดส่องดูแลการดําเนินการ

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผ่านแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการระหว่างกันของบริษัทกับ

บริษัทอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) แผนกควบคุมภายใน บริษัทได้จัดตั้งแผนกควบคุมภายในขึ้นในปี 2542 เพื่อทํางานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

มีการวางระบบการตรวจสอบและรายงานเพื่อการควบคุมที่ดี ซ่ึงประกอบไปด้วยการประเมินความเส่ียงที่เกิดจากปัจจัย

ทั้งภายในและภายนอก อันจะมีผลต่อบริษัททั้งในแง่ของการเจริญเติบโต ความสามารถในการทํากําไร และสถานภาพ

ทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต การประเมินความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึง

ระบบต่างๆ ภายในบริษัท ทั้งในการผลิตและการจัดการ จุดควบคุมของการจัดการจะรวมถึงลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า 

การเก็บสินค้า การส่ังซ้ือวัตถุดิบ การนําเข้าและการส่งออก การลงบัญชี รายการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ต้นทุน การผลิต 

และด้านพนักงาน ในปัจจุบัน บริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท เน่ืองจากบริษัทต้องการให้เกิดความเป็น

อิสระอย่างแท้จริงในการดําเนินการตรวจสอบภายใน 

3) ผู้บริหารของบริษัท มีนโยบายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานใน

บริษัท ว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยจะมี

การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้กับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพื่อประชุมหาข้อสรุป และทําการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ในรอบระยะเวลาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การประชุมเพื่อพิจารณา และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

• การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจําปี 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ

การเงินรวมของบริษัท 

• การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยวางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความ

เหมาะสมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

• การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน 

• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 โดยให้ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติของ

ผู้สอบบัญชี ให้ถูกต้องตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ

พิจารณาลงมติแต่งตั้งต่อไป 
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การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัจจุบันได้โอนภาระหน้าที่การบริหารความเสี่ยงไปไว้ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดความซํ้าซ้อน และเพิ่มความ

รวดเร็วในการจัดการ   
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

รายการระหวา่งกนั 

             สําหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน มีรายละเอียดดังน้ี    

    

บรษิทั/บคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

มลูคา่รายการ (หนว่ย:พนับาท) คาํอธบิาย 

รายการระหวา่งกนั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ความจาํเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

บจ. ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) 

(CEI) 

        200,000          200,000  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย ถือหุ้น

ร้อยละ 99.99 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและสิ่งปลูก

สร้าง และกิจการของศูนย์

วัฒนธรรมและการแสดงคุ้ม

ขันโตก โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 

3.50 ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.75 

ปรับเป็น ร้อยตั้งแต่ 1 พ.ค 

2558 ปรับเป็นร้อยละ 7.50 เร่ิม 

1 ก.ค 2562  เป็นรายการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล 

          16,597            72,750  ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน 

        276,100          267,000  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

          18,707             1,705  ดอกเบ้ียค้างรับ 

          20,409            11,215  ดอกเบ้ียรับ 

 -                708  รายได้ค่าบริการ 

          16,597                    -   
ขาดทุนจากการด้อยคา่เงิน

ลงทุน 

บจ. เอซีซี อินฟรา 

(ACC I) 

        330,000          330,000  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 

ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 

เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน 

ล่าสุด 13 มิ.ย. 2559 ได้เข้าซ้ือ

หุ้น 100% ในกลุ่มบริษัทสระบุรี

โปรเจค อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ  

0.75 ปรับเพ่ิมเป็น ร้อยละ 7.50 

เร่ิม 1 ก.ค 2562 

        166,646            81,870  ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน 

          11,898                    -   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

                  -              5,803  ดอกเบ้ียรับ 

              591                    -   ดอกเบ้ียจ่าย 

              457                    -   ดอกเบ้ียค้างจ่าย 

          81,526    -  
ขาดทุนจากการด้อยคา่เงิน

ลงทุน 

บจ.สระบุรี โซล่าร์ 

(SSL) 

              776            16,050  ลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทลงทุนร้อยละ 

100 ผ่าน บจก. เอ

ซีซี อิเลคทริค 

ACC เรียกเก็บค่าบริการทําบัญช ี

และค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า 

            1,200   -  รายได้ค่าเช่าโกดัง 

                29                    -   ดอกเบ้ียจ่าย 

              180                450  
ค่าบริการทําบัญช ีและค่า

บริหารจัดการ 
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รายการระหวา่งกนั (ตอ่) 

 

บรษิทั/บคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

มลูคา่รายการ (หนว่ย:พนับาท) คาํอธบิาย 

รายการระหวา่งกนั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ความจาํเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

บจ. เอซีซี กรีน เอน

เนอร์จี (ACC G) 

           3,250             3,250  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 

ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 

เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน  

ปัจจุบันยังไม่ได้ประกอบกิจการ 
           3,250              3,250  ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน 

            5,546              5,546  ดอกเบ้ียค้างรับ 

        144,600          146,700  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ให้บริษัทย่อยกู้เงินเพื่อซ้ือท่ีดิน เกาะสิ

เหร่ จ.ภูเก็ต ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ปรับ

เพิ่มเป็นร้อยละ 7.50 เริ่ม 1 ก.ค 

2562  รายการมคีวามสมเหตุสมผล           94,170            85,197  หนี้สงสัยจะสูญ 

บจ.เอซีซี แคปปิตอล 

(ACC C) 

        100,000          100,000  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 

ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 

เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจ

การให้สินเชื่อประเภท  

Non Bank            96,300            85,000  เงินกู้ระยะสั้น 

            7,038                453  ดอกเบ้ียค้าง่จ่าย กู้เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน 

(ACC)             6,584                799  ดอกเบ้ียจ่าย 

บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค 

(ACC-L) 

          37,500            37,500  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 

ถือหุ้นร้อยละ 

75 

ประกอบกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์

            3,000              9,750  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

อัตราดอกเบ้ีย 7.50 % เพ่ือใช้

หมุนเวียน , เรียกเก็บค่าบริหาร  
              382                  91  ดอกเบ้ียค้างรับ 

              382                778  ดอกเบ้ียรับ 

บจ. บางปะกง โซล่า 

เพาเวอร์ (BPS) 

         24,990            24,990  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย 

ถือหุ้นร้อยละ 

51 

เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา ลงทุนในราคา 

Par ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

                20                  74  ลูกหนี้อ่ืน 

ACC เรียกเก็บค่าบริการทํา

บัญช ี 
              276                252  ค่าบริการทําบัญช ี

              750              3,499  เงินปันผลรับ 
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

รายการระหวา่งกนั (ตอ่)   

 

บรษิทั/บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

มลูคา่รายการ (หนว่ย:พนับาท) 
คาํอธบิาย 

รายการระหวา่งกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ความจาํเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

บมจ. สวนอุตสาหกรรม

วินโคสท์ (WIN) 

            

6,576  
            9,894  รายได้ค่าไฟฟ้า 

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 

ในบจก.บางปะกง 

โซลา เพาเวอร์ (บริษัท

ย่อย) และ ร้อยละ 51 

ใน บจก.ดับบลิว โซล่า 

และบจก.105 โซล่า

(บริษัทร่วม) 

รายได้ค่าไฟฟ้า  

               

691  
              670  ค่าเช่าหลังคา 

ค่าเช่าหลังคาติดตัง้แผง

โซลาร์ 

               

516  
                58  เจ้าหนี้อ่ืน 

            

4,582  
              577  ลูกหนี้อ่ืน 

                 

90  
              420  ปันผลจ่าย บจก.บางปะกง จ่ายปันผล 

บจ.ดับบลิว โซล่า 

(W.solar) 

               

322  
          10,700  เจ้าหนี้อ่ืน 

บริษัทลงทุนถือหุ้น 

3,920,000 หุ้น ร้อย

ละ 49  

ลงทุนในราคา Par  จํานวน 

39.20 ล้านบาท ซ่ึงเป็น

ราคาที่เหมาะสม เพ่ือขยาย

การลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทดแทน 

             

(260) 
            1,189  

ส่วนแบ่งกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม 

               

241  
                  -   ค่าบริการอ่ืน 

               

348  
            1,144  เงินปันผลรับ 

          

42,376  
          42,636  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(วิธีส่วนได้เสยี) 

บจก. 105 โซล่า เพาเวอร์ 

(105 Solar) 

               

(30) 
            4,582  

ส่วนแบ่งกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทถือหุ้นใน 

1,730,000  หุ้น ร้อย

ละ 44.36 

ลงทุนในราคา Par  จํานวน 

17.30 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 44.36 ขอทุนจด

ทะเบียน 105 ซ่ึงเป็นราคาที่

เหมาะสม 

          

18,131  
          18,161  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(วิธีส่วนได้เสยี) 

                 

36  
                  -   ดอกเบ้ียรับ 

            

1,571  
              421  เงินปันผลรับ 

             

1,350  
                  -   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

105 กู้ BPS อัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 5.58 

                  

21  
                  -   ดอกเบ้ียค้างรับ 

                 

36  
                  -   ดอกเบ้ียรับ 
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รายการระหวา่งกนั (ตอ่)   

 

บรษิทั/บคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

มลูคา่รายการ (หนว่ย:พนับาท) 
คาํอธบิาย 

รายการระหวา่งกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ความจาํเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

บจ. ไพรม แมนชั่น 

(Priame) 

            1,000              3,250  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

ถือหุ้นใน บจ. เอซีซี แลนด์

มาร์ค จํานวน 25,000 หุ้น 

ร้อยละ 25 

ให้บริษัท ACCLกู้เงิน ตาม

สัดส่วน ดอกเบ้ีย 7.50%  

รายการมีความสมเหตุสมผล               126                290  ดอกเบ้ียจ่าย 

              180                   -   
ต้นทุนบริหาร ทําบัญชี 

ให้ ACCL 

เป็นผูม้ีประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน 

บจ. เอซีซี แลนด์มารค์ ในราคา 

Par ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

บจก. แอมพลัส 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

(Amplus) 

              160                160  เจ้าหนี้อ่ืน อดีตกรรมอิสระท่านหนึ่งมี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ 

(Best House) เป็นลักษณะ 

บุคคลในครอบครัว 

ค่าเช่าป้ายโฆษณา (CEI CM) 

                 -                 356  ค่าเช่าและบริการ 

บจก.คุ้มพญา รี

สอร์ท แอนด์ สปา 

(Khumpraya) 

                67                618  รายได้ค่าบริการ ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

กิจการที่เก่ียวช้องกันเป็น

อดีตสมาชิกในครอบครัวกับ

กรรมการบริษัท กรรมการ

ได้ลาออกเมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2562 

ส่งลูกค้าเข้าใช้บริการ

ระหว่างกัน ในบริษัทย่อย 

                72                  93  ต้นทุนบริหาร 

                38                  38  ลูกหนี้การค้า 

                11                    -   เจ้าหนี้การค้า 

บจก.พรีเมียม เอ็น

เนอร๋ยี ่คอร์

ปอเรชั่น (PEC) 

            3,560                    -   
ส่วนแบ่งกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม ถือหุ้นใน PEC ผ่าน ACC I 

จํานวน 36.00 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 25.71 ของทุน

จดทะเบียน 

ACC เรียกเก็บค่าบริการดูแล

บัญช ี          39,804                    -   
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(วิธีส่วนได้เสยี) 

              210   -  รายได้ค่าบริการ 
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รายการระหวา่งกนั (ตอ่)   

 

 

บรษิทั/บคุคลที่

เกีย่วขอ้ง 

มลูคา่รายการ (หนว่ย:พนับาท) 
คาํอธบิาย 

รายการระหวา่งกนั 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ความจาํเปน็และ 

ความสมเหตสุมผลของ

รายการ 
31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

บจก.ยูเอยูซี  (UAUC) 

                 -                 401  ค่าเช่าและบริการ 

กรรมการบริหารและ

กรรมการบริษัทย่อย

เป็นกรรมการ UAUC 

ค่าเช่ารถยนต ์(SSL) ใช้ราคา

ตลาดและเป็นรายการคา้

ตามปกติ มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการบันทึกบัญช ีจากค่าเช่า

เป็นสิทธิการใช้ยานพาหนะ 

ตามมาตรฐานรายงานการเงิน

ฉบับที่ 17 

              168                    -   ต้นทุนคา่บริการ 

            1,334                    -   สิทธิการใข้ยานพาหนะ 

                63                    -   
ดอกเบ้ียจ่าหนี้สินตามสัญญา

เช่า 

              393                    -   ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช ้

              168                    -   ต้นทุนคา่บริการ 

บจก.เอ็ม.เจ.แอคเคาน์

ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส  
                  -                   80  ค่าบริการ 

กรรมการบริหาร

กิจการที่เก่ียวข้องกัน

เป็นสมาชิกใน

ครอบครัวกับกรรมการ

บริษัท 

บริการจัดทําเงินเดือน ใข้

ราคาตลาดและเป็นรายการ

ค้าปกต ิ 

กรรมการ 365 361 เจ้าหนี้อ่ืน 

กรรมการ SSL ก่อน

ซ้ือกิจการ เพ่ือใข้ในกิจการ 

0 51 เงินทดรองจ่าย กรรมการ ACC เพ่ือใช้ในกิจการ 

บจก.โปรแคป อินเวส

เมนต ์
248 496 ลูกหนี้อ่ืน ผู้ถือหุ้น BPS  

BPS จ่ายปันผลเกิน รอหักปัน

ผลในงวดต่อไป 

ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย 15 30 ลูกหนี้อ่ืน ผู้ถือหุ้น BPS  
BPS จ่ายปันผลเกิน รอหักปัน

ผลในงวดต่อไป 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกันขา้งตน้ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็น

ว่าเป็นรายการทีมีความสมเหตุสมผล ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครงัที /  เมือวนัที  มีนาคม   จึงมีมติอนุมติั

รายการระว่างกันดงักล่าว 
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ความจาํเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการ 

 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ได้จัดทําไว้ทุกประการ 

จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นรายการปกติทางธุรกิจ 

 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯได้กําหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติและดําเนินการรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ดังน้ี 

x ในกรณีที่บริษัทเข้าทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/

หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯจะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการทําสัญญาน้ัน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ โดยรวมเป็นหลัก และการคิดราคาระหว่างกันตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาดยุติธรรม โดยจะใช้

ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าวบริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบ

ราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้

ประเมินอิสระซ่ึงว่าจ้างโดยบริษัทมาทําการเปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกันที่สําคัญ เพื่อให้ม่ันใจว่าราคาดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

x การดําเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกําหนด

ของ ตลท. และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งได้ผ่านการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

x การดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่นเงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมคํ้าประกัน 

ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม โดยคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น ค่าดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมการคํ้า

ประกัน ในราคาตลาด ณ วันที่เกิดรายการ 

x ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคล

ที่มีความเก่ียวข้อง โดยฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการได้มอบอํานาจให้ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะต้อง

สรุปรายการที่เก่ียวโยงทั้งหมดเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเพื่อให้ม่ันใจว่า

การทํารายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

x ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้า

ประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคํานวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่

เก่ียวโยงกันไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง 

x กรรมการหรือผู้บริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมหรืออนุมัติรายการใน

เรื่องน้ัน  
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นโยบายหรอืแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดย

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี 

หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ

พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทํารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด นอกจากน้ี 

บริษัทฯ จะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เก่ียวข้องครบถ้วนและ

ถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซ่ึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
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ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา     

         หน่วย : บาท 

  

 

 

                                                                             

    

 

 
 

รายได ้

โครงสร้างรายได้              หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ)  

สาํหรับป ีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม  

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 

1. รายได้จากการขาย 11.68  7.52  13.80  4.59  28.73  6.99  

2. รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 6.00  3.86  15.05  5.00  11.85  2.88  

3. รายได้จากการให้บริการห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร 19.10  12.30  96.95  32.21  88.52  21.54  

4. ค่าเช่า 0.14  0.09  0.16  0.05  6.25  1.52  

5. รายได้จากพลังงานทดแทน 98.55  63.44  101.46  33.71  96.30  23.44  

6. ให้กู้ 0.26  0.17  0.30  0.10  0.00  0.00  

7. รายได้รับเหมาก่อสร้าง 17.39  11.19  0.00  0.00  0.00  0.00  

8. รายได้อ่ืน 3.27  2.11  67.48  22.42  177.30  43.15  

9. ส่วนแบงกําไร - - 5.77  1.92  1.94  0.47  

รวมรายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 156.39  100.00  300.97  100.00  410.89  100.00  

รายการ 2563 2562 2561 

รายได้รวม 156,384,709 295,192,396 408,945,940 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -68,064,425 -131,846,998 -38,978,620 
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ในปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 153.12 ล้าน

บาท และ 227.72 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 76.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 32.76 จากงวดเดียวกันของปีก่อนน้ัน   

เน่ืองจาก  

- รายได้จากการขายจํานวน 11.68 ล้านบาท ลดลง 2.12 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 15.36 เน่ืองจากพัดลมติดเพดานและโคม

ไฟที่บริษัทมีอยู่เป็นสินค้าล้าสมัยไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 11 

พฤศจิกายน 2563 มีมติให้ประมูลขายพัดลมเพดานและโคมไฟแอลอีดีทั้งหมดในราคาไม่ตํ่ากว่า 4 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2563 

บริษัทจัดการประมูลตามมติคณะกรรมการมีผู้ให้ราคาสูงสุด 5.10 ล้านบาท ตามหมายเหตุงบการเงินข้อ 11 

-  รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าจํานวน 98.55 ล้านบาท ลดลง 2.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87  

-  รายได้จากห้องจัดเล้ียงและร้านอาหาร จํานวน 19.10 ล้านบาท ลดลง 77.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.30 เน่ืองจาก

บริษัทประกาศหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า  (COVID-19) นักท่องเที่ยวลดลง  

-  รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 0.14 ล้านบาท  ลดลง 0.015 ล้านบาท คิดเป็น   ร้อยละ 9.43 เนื่องจาก

บริษัทเหลือห้องที่มีผู้เช่าจํานวนห้อง 1 ห้อง  

- รายได้จากการรับเหมา จํานวน 17.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากในป ี 2563 สามารถรับรู้รายได้จาก

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์บริเวณเสาสัญญาณซ่ึงเป็นธุรกิจใหม่ 

 

ตน้ทนุขาย 

โครงสร้างต้นทุนขาย               หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)  

สําหรบัป ีสิน้สดุ 31 ธันวาคม  

2563 รอ้ยละ 2562 รอ้ยละ 2561 รอ้ยละ 

ต้นทุนจากการขาย 1.37  1.83  3.16  2.34  5.72  3.56  

ต้นทุนจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.23  5.65  11.91  8.83  11.81  7.35  

ต้นทุนจากการให้บริการห้องจัดเล้ียงและร้านอาหาร 22.82  30.50  82.29  61.01  94.60  58.86  

ต้นทุนค่าเช่า 0.19  0.26  0.15  0.11  (3.63) (2.26) 

ต้นทุนธุรกิจพลังงานทดแทน 29.94  40.01  37.07  27.48  52.21  32.49  

ต้นทุนให้กู้ 0.26  0.35  0.30  0.10  0.00  0.00  

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 16.01    - - - - 

              

รวมตน้ทุนขายสนิค้าและบรกิาร 74.82  78.60  134.88  99.88  160.71  100.00  

 

 

ในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีต้นทุนขายจํานวน 74.57 ล้านบาท และ 

134.58 ล้านบาทตามลําดับ ลดลง 60.00 ล้านบาท เป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.59 มีสาเหตุมาจาก 

ต้นทุนขายพัดลม จํานวน 1.36 ล้านบาท  ลดลง 1.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.64 เน่ืองจากบริษัทมีรายการโอนกลับการ

ด้อยค่าสินค้าเข้าบัญชีต้นทุนขายทําให้ต้นทุนขายลดลง 

- ต้นทุนพลังงานทดแทนจํานวน 29.94 ล้านบาท ลดลง 7.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  19.23 เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาลดลง

จากการปรับลดมูลค่าต้นทุนแผงโซล่าร์และเครื่องจักร ซ่ึงเป็นผลจากการด้อยค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญช ี    



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

81 รายงานประจาํป ี2563 

- ต้นทุนจากห้องจัดเล้ียงและร้านอาหาร จํานวน 22.82 ล้านบาท ลดลง 59.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  72.27  จากการ

ประกาศหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า  (COVID-19) ทําให้นักท่องเที่ยวลดลง     

- ต้นทุนให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์จํานวน 0.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.04 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 27.10 เน่ืองจากผู้เช่าลดลง 

- ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง จํานวน 16.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้จาการรับเหมาติดตั้ง

แผงโซลาร์บริเวณเสาสัญญาณ 

 

กําไรขั้นต้น 

ในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกําไรขั้นต้นจํานวน 78.55 ล้านบาท และ 

93.14 ล้านบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 51.30 และร้อยละ 40.90 ตามลําดับ โดยในปีบัญชี 2563 บริษัท มี

กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.40 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี   

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการจํานวน 7.59

ล้านบาท และ 15.95 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเป็นจํานวน 8.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.41 จาก

งวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากรายได้จากการขายลดลงทั้งรายได้จาการขายพัดลมเพดาน และรายได้จากการใหบ้ริการร้านอาหาร 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 

เท่ากับ 112.28 ล้านบาท และ 243.30 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในงวดปีบัญช ี2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง ป็นจํานวน 

131.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.85 เม่ือเทียบกับงวดปี 2562 โดยมีสาเหตุสาเหตุหลักมาจากในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทตั้ง

ค่าเผ่ือมูลค่าลดลงที่ดินรอการพัฒนา (ที่ดินเปล่า เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต) จํานวน 91.33 ล้านบาท  จากผลต่างจากราคาประเมินเทียบ

กับมูลค่าที่ได้มา  

  

รายได้อื่น 

บริษัทมีรายได้อ่ืน สําหรับงวดปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 252 เป็นจํานวน 3.27 ล้านบาท 

และ 67.48 ล้านบาท ตามลําดับ มีสาเหตุมาจากในงวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีรายได้จากการริบเงินมัดจําค่าที่ดินเกาะสิเหร่จํานวน 

37.00 ล้านบาท และรายการโอนกลับค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าจํานวน 14.00 ล้านบาท กําไรจากขายห้องชุดคันทรี่ 

คอมเพล็กซ์ และสินทรัพย์อ่ืน รวมจํานวน 9.65 ล้านบาท รายการโอนกลับค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 2.72 ล้านบาท  

 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 19.61 ล้านบาท และ 

27.32 ล้านบาทตามลําดับ ลดลงจํานวน 7.72 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 28.24 สาเหตุเน่ืองจากเน่ืองจากบริษัทได้ไถ่

ถอนหุ้นกู้จํานวน 100 ล้านบาท ทําให้ภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่ายลดลง ปัจจุบันบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด โดยการออกหุ้นกู้ใน

วงจํากัด ไม่เกิน 10 ราย (PP10) และออกตั๋วแลกเงินในวงจํากัด ไม่เกิน 10 ราย รวม 169.00 ล้านบาท อาย ุ9 เดือน ครบกําหนดเดือน

มิถุนายน 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.40  
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กําไรสุทธิ 

สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีขาดทุนสุทธิจํานวน 68.06 ล้านบาทและ 

131.85 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลงจํานวน 63.78 ล้านบาท จากสาเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

 

� สภาพคลอ่งและอตัราสว่นทางการเงนิ  

 

วเิคราะหส์ภาพคลอ่ง               หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด 

งบป ี2563 

สิ้นสดุ  

31 ธ.ค. 2563 

งบป ี2562สิน้สดุ  

31 ธ.ค. 2562 

 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหน้ีสิน 64.19 179.62  

 เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์และหน้ีสินจากกิจกรรมดําเนินงาน 5.48 59.43 

 เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน (2.40) 57.80 

 เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (33.02) 195.13 

 เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (71.20) (175.28) 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธ ิ (106.62)  77.65  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 123.43  45.78  

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 16.80  123.43  

 

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดดังกล่าวไปในกิจกรรม 

ดังต่อไปน้ี  

บริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหน้ีสิน จํานวน 58.71 ล้านบาท  และได้จ่ายเงินสุทธิใน

สินทรัพย์และหน้ีสินจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 64.19 ล้านบาท โดย 

1. บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานรวมทั้งส้ิน ติดลบ 2.40 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 จากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทําให้รายได้จากการประกอบกิจการจัดเล้ียงและร้านอาหารต้องปิดกิจการชั่วคราว และ

ต้องจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้าง จํานวน 4.81 ล้านบาท แต่มีรายได้รวมเพียง 19.60 ล้านบาท แต่ในงวดเดียวกัน

ของปีก่อนมีรายได้รวม 103.68 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการขายพัดลมเพดาน ไฟแอลอีดี ได้รับผลกระทบเดียวกันเน่ืองจากช่อง

ทางการจัดจําหน่ายของบริษัทขายผ่านห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ 

2. บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 33.02 ล้านบาท มีสาเหตุสําคัญมาจากบริษัทได้นําเงินไปลงทุนใน

บริษัทพรีเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ประกอบกิจการคัดแยกถ่านหิน จํานวน 36.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของทุน

จดทะบียน  เน่ืองจากยริษัทเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศํกยภาพ มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต  

3. บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 71.20 ล้านบาท มีสาเหตุสําคัญมากจากบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมจาก

สถาบันการเงินสุทธิ จํานวน 56.62 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ 19.20 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ่ายจํานวน 20.33 ล้านบาท จ่ายคืนหน้ีสิน
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ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 5.01 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน จํานวน 34.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ จํานวน 

170.00 ล้านบาท โดยนําเงินไปไถ่ถนอหุ้นกู้ จํานวน 155.20 ล้านบาท  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนตอ่หนีส้นิหมนุเวยีน 

 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.50 เท่า และ 0.97 เท่า

ตามลําดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.30  เท่า และ 0.56 เท่า ตามลําดับ ทั้งน้ี ณ ส้ินป ี2563 บริษัทมีระดับอัตราส่วน

สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเน่ืองจาก สภาวเศษรฐกิจส่งผลใหร้ายได้ลดลง   

 

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้        

 ในวันที่ 31 ธ.ค 2563 บริษัท มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.59 เท่า วันที่ 31 ธ.ค 2562 มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ผู้ถือหุ้น 0.56 เท่า 

 

อตัรากาํไรขัน้ตน้   

 อัตรากําไรขั้นต้น ปี 2563 บริษัทมีกําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 51.30  แต่ในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัท มีกําไรขั้นต้นร้อยละ 

40.90 ผลกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.40 โดยแยกเป็นจากธุรกิจเทรดดิ้งมีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 10.31 ลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 3.10 เน่ืองจากการกลับรายการสํารองสินค้าเส่ือมสภาพของสินค้าที่ขายได้ จํานวน 42.44 ล้านาทแสดงไว้ในต้นทุนขาย ธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทร้พย์มีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับเร้อยละ 29.50 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 43.63 เน่ืองจากบริษัทให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเพื่อ

กระตุ่นยอดขาย ธุรกิจห้องจัดเล้ียงและร้านอาหารมีอัตรากําไรขัน้ต้นเท่ากับ ร้อยละ -19.48 ลดลงร้อยละ 125.38 เน่ืองจากบริษัทหยุด

ประกอบกิจการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัรสโคโรน่า (โควิด-19) ธุรกิจให้เช่ามีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ -37.86 หรือลดลง

ร้อยละ 630.00 ธุรกิจพลังงานทดแทนมีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 69.62 เพิ่มชึ้น ร้อยละ 6.55 เน่ืองจากบริษัทเพิ่มความถี่ในการ

ล้างแผงโซล่าร์  และปรับปรุงระบบระบายความร้อนภายในห้องควบคุม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 7.94 เพิ่มร้อย

ละ 100 เน่ืองจากเป็นปีแรกที่บริษัทรับรู้รายได้จากการับเหมาก่อสร้าง  

 

อตัรากาํไรสทุธติอ่สนิทรพัยร์วม     

 อัตรากําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมในปี 2563 เท่ากับร้อยละ -6.84 แต่ในงวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตรากําไรสุทธิต่อสินทรัพย์

รวม เท่ากับ -11.26 อัตรากําไรสุทธิต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.44 เน่ืองจากผลประกอบการบริษัทขาดทนุสิทธิลดลงกว่างวดเดียวกัน

ของปีก่อน 

 

โครงสรา้งเงนิทนุของบรษิทัฯ 

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้

ถือหุ้นอยู่ที่ 0.59 เท่า และ 0.56 เท่า ตามลําดับ ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษัท มีอัตราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้คงเหลือเดิมทั้งหมดจํานวน 155.20 ล้านบาท และบริษัทออกตั๋วแลกเงินใน

วงจํากัดไม่เกิน 10 ราย และหุ้นกู้ในวงจํากัดไม่เกิน 10 ราย รวมจํานวน 169.00 ล้านบาท  ส่งผลให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้นจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย   

จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทางบริษัทยังคงมีโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินใน

ระดับที่ดี เน่ืองจากเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนและบริหารจัดการภายในองค์กรมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการก่อหน้ีของบริษัทยังคงอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทไม่มีนโยบายที่จะก่อหน้ีเกินความจําเป็นเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงทางการเงินขององค์กรและเพื่อ
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ป้องกันวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยทําให้กิจการมีผลการดําเนินงานที่ดีอันนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของ

กิจการและการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กําหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ในอัตราไม่เกิน 2.5 เท่า ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือทาง

การเงินองผู้บริหาร เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย  

� ฐานะการเงนิทีผ่า่นมา          

   

สนิทรพัยร์วม             

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  บร ิษัท มีส ินทร ัพย ์รวมจํานวน 934.72 ล ้านบาท และ  

1,017.19 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ที่ดินรอการพัฒนา ต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทั้งน้ี ณ สิ้นปี 2563  บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 

82.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.11 เม่ือเทียบกับปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงรายการเทียบเท่าเงินสด เน่ืองจากรายได้

ลดลง  

ทั้งน้ี ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 

จํานวน 131.53 ล้านบาท และ 236.84 ล้านบาทตามลําดับ ซ่ึงสินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ลูกหน้ีการค้า และ

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดินรอการพัฒนา และที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ 

 

เงนิลงทนุชัว่คราว 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ในปี 2563 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดจํานวน 

8.32 ล้านบาท เพื่อนําเงินไปลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ตน้ทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 บริษัทมีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงแสดงรวมไว้ในสินค้าคงเหลือ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็น

จํานวน 49.55 ล้านบาท และ 53.01 ล้านบาท ลดลงจํานวน 3.46 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53  เม่ือเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้มีการจําหน่ายและโอนทาวน์โฮมไป

ทั้งส้ิน 1 ห้อง 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 0.36 ล้านบาทและ  0.67 

ล้านบาท ลดลงจํานวน 0.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงอยู่ที่ร้อยละ 46.27 เม่ือเทียบกับส้ินงวดปี 2562 ในปี 2563 บริษัท

จําหน่ายห้องพักอาศัยอาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ จํานวน 1 ห้อง 

 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 614.59 ล้านบาท  และ 

651.73 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ ส้ินป ี2563 บริษัท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.70 เม่ือเทียบกับ ณ ส้ินปี 

2562 จากการการตัดจ่ายค่าเส่ือมราคาประจําปี 
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หนีส้นิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีหน้ีสินทั้งส้ินจํานวน 333.31 ล้านบาท และ 352.38 ล้านบาท 

คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.41 โดยการลดลงของหน้ีสินรวมของบริษัท มีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ระยะยาวลดลง 

ทั้งน้ี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  หน้ีสินรวมของบริษัทแบ่งออกเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 262.45

ล้านบาท และ 243.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.741 และร้อยละ 68.99 ของหน้ีสินรวม โดยหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัท

โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย หน้ีสินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ี ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในกิจการโซลาร์ 

บนพื้นดิน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.12 ของหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจากบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และออกหุ้นกู้ระยะสัน และตั๋วแลก

เงินระยะส้ัน รวม 169.00 ล้านบาท ระยะเวลา 9 เดือน ส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนของบริษัท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 

ธันวาคม 2562 มีมูลค่าทั้งส้ิน 70.85 ล้านบาท และ 109.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21.26 และร้อยละ 31.01 ของ

หน้ีสินรวม ตามลําดับ หน้ีสินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบไปด้วย เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 26.35 ล้าน

บาท และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จํานวน 24.79 ล้านบาท ทั้งสองรายการมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 72.17 ของหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 601.41 ล้านบาท และ 664.81 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 9.54 ทั้งน้ี บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 335.76 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

จํานวน 545.23 ล้านบาท วันที ่ 22 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จากเดิม 374,999,912.50 บาท เป็น 524,999,912.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 600,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนทั้งส้ิน 2,099,999,650 หุ้น ระหว่างป ี2561 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วจํานวนเงินรวม 84.42 ล้านบาท และระหว่างป ี2562 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสามัญจากการใช้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิการ

ซ้ือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ (ACC-W1) จํานวน 1,066 หุ้น 1,132.50 บาท 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,803      1.80 123,426     12.13 45,776        3.56

เงินลงทุนช่ัวคราว -          0.00 8,321        0.82 150,233      11.68

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 96            0.01 0.00 0.00

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 54,381      5.82 32,272      3.17 23,089        1.80

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ 3,369       0.36 0.00 0.00

สินค้าคงเหลือ 51,498      5.51 55,177       5.42 69,222        5.38

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,383       0.58 17,646       1.73 7,449          0.58

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 131,530   14.07 236,842   23.28 295,769     23.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 100,311    10.73 60,796      5.98 42,591        3.31

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -          0.00 0.00 -             0.00

ท่ีดินรอการพัฒนา 0.00 0.00 0.00

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 358          0.04 673          0.07 546            0.04

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 443,071    47.40 651,727     64.07 926,265       72.02

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้ ดําเนินงาน 171,515     18.35 0.00 0.00

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 22,121      2.37 0.00 0.00

ค่าความนิยม 175          0.02 175           0.02 175            0.01

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 647          0.07 731          0.07 0.00

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -          0.00 -           0.00 15              0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 64,989      6.95 66,247       6.51 20,796        1.62

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 803,186    85.93 780,349    76.72 990,389      77.00

รวมสินทรัพย์ 934,716   100.00 1,017,191 100.00 1,286,158   100.00

งบการเงินรวม (ตรวจ สอบ)

รายการ

สินทรัพย์

31 ธ .ค  2563 31 ธ .ค  256131 ธ.ค 2562 (ปรับปรุงใหม่)
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 

 
 

 

 

 

 

 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 23,010      2.46 23,862      2.35 19,024        1.48

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 95,276      10.19 59,281       5.83 53,933        4.19

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 5,713        0.61 287           0.03 0.00

ส่วนของหุ้นกู้ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 133,370    14.27 152,428     14.99 0.00

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 3,895        0.42 4,491        0.44 -             0.00

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,189        0.13 2,742        0.27 8,336          0.65

รวมหนี้สินหมุนเวียน 262 ,453   28.08 243,092   23.90 81,293       6.32

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 26,347      2.82 87,403      8.59 143,631      11.17

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการ 16,940      1.81 78            0.01 367            0.03

หุ้นกู้ -          0.00 -           0.00 244,675       19.02

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24,789      2.65 19,513      1.92 12,689        0.99

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 2,699        0.29 2,179        0.21 4,080          0.32

เงินประกัน 79            0.01 112           0.01 91              0.01

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 70,854     7.58 109,285    10.74 405,533     31.53

รวมหนี้สิน 333 ,307   35.66 352,377   34.64 486,827      37.85

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 2,099,999,650 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 525,000    525,000    525,000      

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,343,055,623 หุ้น ในปี 2562 และ

หุ้นสามัญ 1,343,054,557 หุ้น ในปี 2561 ชําระเต็มมูลค่าแล้ว 335,764    35.92 335,764     33.01 335,764      26.11

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 545,232    58.33 545,232     53.60 545,231       42.39

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 6,480        0.69 0.00 0.00

กําไรสะสมยังไม่จัดสรร (321,780)    (34.43) (251,477)     (24.72) (118,173)      (9.19)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 565,696     60.52 629,520     61.89 762,821       59.31

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 35,714      3.82 35,294       3.47 36,510        2.84

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 601,410   64.34 664,814    65.36 799,332     62.15

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 934,716   100.00 1,017,191 100.00 1,286,158   100.00

งบการเงินรวม (ตรวจ สอบ)

รายการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

31 ธ .ค  2563 31 ธ .ค  256131 ธ.ค 2562 (ปรับปรุงใหม่)
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จํา นวน ร้อยละ จํา นวน ร้อยละ จํา นวน ร้อยละ

รายได้จ ากการขายและบริการ 153 ,115    100.00 227,715       100.00 231,642       100.00

ต้นทุนขายและบริการ (74,567)       (48.70) (134,576)         (59.10) (164,939)        (71.20)

กํา ไรข้ันต้น 78,549      51.30 93,139         40.90 66,702         28.80

รายได้อ่ืน  3,269         2.14 67,478           29.63 177,304         76.54

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (7,592)        (4.96) (15,952)           (7.01) (18,638)          (8.05)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (112,282)     (73.33) (243,300)        (106.84) (222,063)        (95.86)

ต้นทุนทางการเงิน (19,606)       (12.80) (27,322)          (12.00) (37,558)          (16.21)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,046)        (0.68) 5,771             2.53 1,395            0.60

กํา ไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้ (58,709)     (38.34) (120,186)       (52.78) (32 ,858)        (14.18)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (9,356)        (6.11) (11,661)           (5.12) (6,121)            (2.64)

กํา ไร(ขาดทุน) สํา หรับปี (68,064)     (44.45) (131,847)       (57.90) (38,979)        (16.83 )

กํา ไรเบ็ดเสร็จ อ่ืน:

รายการ ท่ีจ ะไม่ถูกจั ดประเภทรายการใ หม่เข้าไปไว้ใ นกํา ไรหรือขาดทุน

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (1,099)        (0.72) 689               0.30 -               0.00

กํา ไรเบ็ดเสร็จ อ่ืน (69,164)     (45.17) 689              0.30 -              0.00

กํา ไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวม (137,228)  (89.62 ) (131,158)       (57.60) (38,979)        (16.83 )

การแบ่งปันกํา ไร (ขาดทุน)สํา หรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (69,204) (45.20) (133,303) (58.54) (39,268) (16.95)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 1,140 0.74 2,146 0.94 290 0.13

(68,064) (44.45) (131,158) (57.60) (38,979) (16.83 )

กํา ไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (0.0515)      (0.0998)          (0.0298)          

รายการ

งบการเงินรวม

31 ธ .ค  2563 31 ธ .ค 256131 ธ .ค  2562 (ปรับปรุงให ม่)
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ตารางสรปุงบกระแสเงนิสด                                                                                  (หน่วย : พันบาท) 

                 

 
 

 

 

2563

2562 

(ปรับปรุงใหม่) 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (58,709) (120,186) (32,858)

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จา่ย)

กจิกรรมดาํเนินงาน

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 19,606 27,322 37,558 

การปรับปรุงดอกเบียรับ (1,621) (673) (4,559)

การปรับปรุงเงินปันผล -     -     

การปรับปรุงดว้ยลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (เพิมขึน) ลดลง (7,994) (10,155) 12,263 

การปรับปรุงดว้ยสินค้าคงเหลือลดลง 46,123 20,684 15,011 

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอื์น (เพิมขึน) ลดลง 14,699 (12,189) 34,053 

การปรับปรุงดว้ยเจา้หนีการค้าและเจา้หนีอืนเพิมขึน 6,668 699 (9,133)

การปรับปรุงดว้ยหนีสินอืน (ลดลง) (7,196) (36,982) 57 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 46,668 56,311 72,064 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลคา่ยุติธรรม 102 (152) (1,161)

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการขายสินทรัพยท์างการเงิน (150) -     

การปรับปรุงดว้ยสว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทุนจากบริษทัรว่ม 1,046 (5,771) (1,395)

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอาจเกดิขึน (กลบัรายการ) (14,110) (12,852)

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับลดมูลคา่สินค้า (กลบัรายการ) (42,444) (6,639) 4,830 

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินให้กูย้ืมและดอกเบียค้างรับ -     -     

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -     -     

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 4,229 513 1,079 

การปรับปรุงดว้ยผลกาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหนา่ยสินทรัพย์ (1,940) (9,646) (174,841)

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ 501 77,820 144,127 

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีดินรอพฒันา -     91,329 

การปรับปรุงหนีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) 14,157 

รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 64,188 179,619 144,111 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 5,479 59,433 111,253 

ดอกเบียรับ 1,602 722 

ภาษีเงินไดร้ับคืน (จา่ยออก) (4,676) (629) (5,750)

เงินสดจา่ยผลประโยชน์พนักงาน (4,808) (1,724)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (2,404) 57,801 105,503 

รายการ

งบการเงนิรวม
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งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 

 

 
 

 

2563

2562 

(ปรับปรุงใหม่) 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้(เพิมขึน) ลดลง (1,183) 8,901 

เงินสดจา่ยเพือซือเงินเงินลงทุนชวัคราว -     (142,100) (470,137)

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนชวัคราว -     283,002 490,137 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 8,273 -     

เงินสดจา่ยเพือซือเงินเงินลงทุนในบริษทัรว่ม (36,000) -     

เงินสดรับเงินมัดจาํและจาํหนา่ยเงินลงทุนระยะยาวอืน -     37,000 45 

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,965 10,785 185,687 

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 107 793 41,958 

เงินสดจา่ยเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,484) (4,766) (5,015)

เงินสดจา่ยเพือซือทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน (262) (49) (421)

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมบุคคลและบริษทัทีไมเ่กยีวขอ้งกนั 3,720 25,000 

เงินสดจา่ยเงินให้กูยื้มบุคคลและบริษทัทีไมเ่กยีวขอ้งกนั (5,720) (25,000)

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมบริษทัทีเกยีวขอ้งกนั 2,000 -     

เงินสดจา่ยเงินให้กูยื้มบริษทัทีเกยีวขอ้งกนั (3,350) -     

เงินปันผลรับ 1,919 1,566 1,107 

รับดอกเบีย 4,559 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (33,015) 195,132 247,919 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมบุคคลและบริษทัทีเกยีวขอ้งกนั -     -     1,000 

เงินสดจา่ยเพือชาํระเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (56,616) (49,033)

เงินสดจา่ยเพือชาํระเงินกูยื้มบุคคลและบริษทัทีเกยีวขอ้งกนั (2,250) (1,000) (70)

เงินสดรับเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 228,000 

เงินสดจา่ยเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (258,080)

เงินสดรับจากตวัแลกเงิน 34,000 -     

เงินสดทีผูเ้ชา่จา่ยเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกดิขึนจากสัญญาเชา่การเงิน (5,086) (849) (1,067)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 170,000 -     240,232 

เงินสดจา่ยเพือชาํระคืนหุ้นกู ้ (190,200) (100,000) (600,000)

เพิมทุนหุ้นสามัญ -     1 84,420 

จา่ยเงินปันผลให้สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม (720) (3,361)

ดอกเบียจา่ย (20,332) (21,041) (30,530)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (71,204) (175,283) (336,095)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (106,623) 77,650 17,327 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 123,426 45,776 28,449 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 16,803 123,426 45,776 

รายการ

งบการเงนิรวม
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ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงนิทีส่าํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งวดปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.50 0.97 3.64 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.30 0.56 2.97 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า (0.01) 0.36 0.28 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีการคา้(1) เท่า 5.06 9.21 5.19 

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลยี วนั 72.07 39.63 70.39 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื(2) เท่า 0.97 1.74 2.88 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลยี วนั 376.58 209.24 126.86 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี เท่า 3.18 9.54 34.98 

ระยะเวลาชําระหนี วนั 114.72 38.28 10.43 

วงจรเงนิสด วนั 333.93 210.60 186.81 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากําไร (ขาดทุน) ขนัต้น % 51.30 40.90 27.94 

อตัรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน % (25.54) (40.78) 1.18 

อตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ % (44.25) (57.90) (16.39) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % (10.88) (18.30) (5.06) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ % (7.09) (11.63) (2.69) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร % (10.93) (18.72) (4.32) 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย์ เท่า 0.16 0.26 0.28 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.59 0.56 0.64 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบยี เท่า 
0.88 

            

(1.14) (1.81) 

อตัราส่วนความสามารถชําระผูกพนั (Cash Basis) เท่า (0.25) (0.75) (0.13) 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % 0.00 0.00 0.00 
(1) ลูกหนีการคา้ก่อนหักหนีสงสัยจะสูญ 

(2) สินคา้คงเหลือก่อนค่าเผือการดอ้ยค่าสินคา้ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (พลเอกสมชาย ยงัพทิักษ)์ 

              ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย นายจิ

โรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 สังกัดบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ในการตรวจสอบน้ัน ทางคณะกรรมการ

บริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการบัญชี โดย

ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีน้ีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความน่าเชื่อถือ 

โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการด ูแลก ิจการ ให ้ เป ็นไปตามหล ักการก ําก ับด ูแลก ิจการท ี ่ดี  

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจําปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ

อย่างรอบคอบ และสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล

สําคัญเกี ่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทํางบการเงินอย ่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงสะท้อนถึงฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานที่เป็นจริงและโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนัก

ลงทุนทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตที่เป็นอิสระ     

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่

สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง 

ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก ี ่ย วก ับเ รื่ องน ี ้ ปร ากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563 ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี

แล้ว 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (ดร.อริชัย  รักธรรม) 

       ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการของบร ิษ ัท แอดวานซ ์  คอนเนคชั่น           

คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการควบคุมดูแลงบการเงินของบริษัท ให้มีการปฎิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และสอบ

ทานให้บริษัทรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ

ควบคุมภายในที ่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฎิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การบริหารความ

เสี ่ยง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รวมทั ้งให ้ความสําค ัญกับการปฎิบ ัต ิตามหลักบรรษัทภ ิบาล 

จริยธรรม ความโปร่งใส ที่สามารถตรวจสอบได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 

จํานวน 3 ท่าน โดยมี  1) ดร.อร ิช ัย ร ักธรรม ด ํารงต ําแหน่ง 

“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”  2) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ 3) นายกัมพล ตติยกวี ดํารง

ตําแหน่ง “กรรมการตรวจสอบ” และ   ซ่ึงแต่ละท่านไม่ได้เป็น

เจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี

ขอบเขตการปฏิบัติงานและหน้าที ่ความรับผิดชอบตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

1.) การสอบทานงบการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตร

มาส และงบการเงินประจําปีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 

2563 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท 
2.) การกํากับดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดย

วางแผนงานการตรวจสอบให้มีการสอบทานด้วยความ

เหมาะสมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่

เก ี ่ ยวข ้อง เพ ื ่อปร ับปร ุงให ้ระบบควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3.) การสอบทานระบบการบริหารความเส่ียงและปัจจัยอ่ืน 

ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องการ

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและ

แลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับผลการตรวจสอบการ

ประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ และความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน  

4.) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 โดยให้

ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้สอบบัญชี รวมทั้งสอบทานคุณสมบัติ

ของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของสํานักงาน

กํากับหลักทร ัพย์และตลาดหลักทร ัพย ์ และตลาด

หล ักทร ัพย ์ แห ่งประเทศไทยแล ้ว  และก ํ าหนด

ค่าตอบแทนประจําป ี 2564 ต่อคณะกรรมการเพื่อ

นําเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาลงมติ

แต่งตั้งต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ

จากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยได้รายงานผลการ

ประชุม และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)ซ่ึง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  

ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี  

ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ ่มบริษัทตามข้อก ําหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสําหรับเรื่องเหล่าน้ี 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และหุ้นกู้เป็น

จํานวนเงินรวม 254.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.88 ของหน้ีสินรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ 167.17 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 54.61 ของหน้ีสินรวม) ซ่ึงเป็นบัญชีที่มีสาระสําคัญ ภายใต้สัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบาง

ประการ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 และ ข้อ 23 หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
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ทางการเงินดังกล่ าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเ งิ นกู ้ /หุ ้น กู ้ จากผู ้ ให้ กู ้  รวมถึงการจัดประเภทจากหนี ้ ส ิ น 

ไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงส่งผลต่อการดําเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทได ้

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี 

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง 

- ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ และทําความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามเงื ่อนไขต่างๆ 

ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ของฝ่ายบริหาร  

- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ ทั้งส่วนที่เป็นข้อกําหนดทั่วไป

และข้อกําหนดทางการเงินซึ่งรวมถึงการทดสอบการคํานวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

เงินกู้/หุ้นกู้  

- ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้/หุ้นกู้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

1) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 39 บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินโครงการ 

โซล่าร์ฟาร์ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยปรับย้อนหลังงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงดังกล่าว 

2) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ  

ทั้งน้ี ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด 

เรื่องอื่น 
งบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ก่อนปรับปรุง) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงผู้สอบบัญชีดังกล่าวแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยสาม

แห่ง การเกิดขึ้นจริงของค่าบริการวิชาชีพและการเปิดเผยข้อมูลรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เก่ียวข้องกัน ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจําปีน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวม 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวม ผู้บริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่

เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ได้  อย่างสมเหตุสมผลว่า

รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการ

ใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของข้าพเจ้ารวมถึง 

x ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธ ีการตรวจสอบเพื ่อตอบสนองต ่อความเสี ่ยงเหล่านั ้นและ 

ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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x ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

x ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร 

x สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ

สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้า

ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง 

x ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

x ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน  

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้สื ่อสารกับผู ้มีหน้าที ่ ในการกํากับดูแลเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ทั ้งหมดตลอดจนเรื่องอื ่นซึ ่งข้าพเจ้าเชื ่อว่ามีเหตุผล 

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 

ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวด

ปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่า 

ไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ีคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 

 

 

 

 

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 
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งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

 

 

 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 16,802,507          123,425,562        4,732,986            15,750,110          

เงินลงทนุชวัคราว 8 -                          8,321,356            -                          4,291,751            

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวยีนอืน 8 96,120                 -                          20,306                 -                          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6, 9 54,381,100          32,272,036          4,254,541            2,364,403            

เงินให้กูย้ ืมระยะสนั 6, 10 3,369,110            -                          3,055,168            345,596,215        

สินคา้คงเหลือ 11 51,498,256          55,177,075          -                          1,311,123            

สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน 12 5,383,018            17,646,229          1,732,942            14,510,652          

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 131,530,111        236,842,258        13,795,943          383,824,254        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 13 100,311,092        60,796,478          53,199,980          53,199,980          

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 14 -                          -                          512,497,305        537,869,955        

เงินให้กูย้ ืมระยะยาว 6, 10 -                          -                          350,783,407        -                          

อสงัหาริมทรพัย์เพือการลงทนุ 15 357,643               672,740               357,643               672,740               

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ทใีชด้าํเนินงาน 16.1 443,070,639        651,726,559        6,023,756            5,581,076            

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ทไีม่ใชด้าํเนินงาน 16.2 171,515,317        -                          -                          -                          

สินทรพัย์สิทธิการใช ้ 17 22,120,839          -                          11,684,115          -                          

คา่ความนิยม 174,994               174,994               -                          -                          

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอืน 18 646,912               730,743               192,470               183,925               

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน 19 64,988,926          66,247,109          1,689,315            2,010,600            

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 803,186,362        780,348,623        936,427,991        599,518,276        

รวมสินทรัพย์ 934,716,473        1,017,190,881     950,223,934        983,342,530        

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม่)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมนุเวียน

เจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน 6, 20 23,010,475          23,862,332          8,067,557            10,608,748          

ส่วนของเงินกูย้ ืมทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6, 21 95,275,920          59,280,771          33,804,823          85,453,082          

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเชา่ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 5,712,743            287,328               2,518,367            -                          

ส่วนของหุ้นกูท้ถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 133,369,678        152,428,157        133,369,678        152,428,157        

ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลคา้งจ่าย 26 3,894,845            4,491,156            682,150               4,014,243            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 24 1,188,887            2,742,167            41,433                 124,928               

รวมหนีสินหมุนเวยีน 262,452,548        243,091,911        178,484,008        252,629,158        

หนสิีนไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 21 26,346,933          87,403,133          115,692,600        -                          

หนีสินตามสญัญาเชา่ 22 16,939,554          77,913                 9,419,156            -                          

หุ้นกู ้ 23 -                          -                          -                          -                          

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 24,789,096          19,513,227          -                          -                          

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 25 2,698,976            2,179,224            2,484,459            1,918,523            

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 79,456                 111,503               31,350                 31,351                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 70,854,015          109,285,000        127,627,565        1,949,874            

รวมหนสีิน 333,306,563        352,376,911        306,111,573        254,579,032        

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
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31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม่)

ทุนเรือนหุ้น                               

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 2,099,999,650 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท 524,999,913        524,999,913        524,999,913        524,999,913        

หุ้นทอีอกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,343,055,623 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท 335,763,906        335,763,906        335,763,906        335,763,906        

ส่วนเกนิทนุมูลคา่หุ้น

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 545,232,125        545,232,125        545,232,125        545,232,125        

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ของบริษทัร่วม 13 6,479,964            -                          -                          -                          

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร (321,779,840)      (251,476,517)      (236,883,670)      (152,232,533)      

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 565,696,155        629,519,514        644,112,361        728,763,498        

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ 35,713,755          35,294,456          -                          -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 601,409,910        664,813,970        644,112,361        728,763,498        

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 934,716,473        1,017,190,881     950,223,934        983,342,530        

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

 

102                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 153,115,346     227,714,844     11,821,623       13,957,236       

ตน้ทนุขายและตน้ทนุให้บริการ (74,566,715)      (134,575,977)    (1,565,441)        (3,312,669)        

กาํไรขันต้น 78,548,631       93,138,867       10,256,182       10,644,567       

รายไดอื้น 3,269,363         67,477,552       27,272,264       78,893,320       

ตน้ทนุในการจัดจาํหน่าย (7,592,315)        (15,952,292)      (5,779,378)        (9,126,931)        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (112,282,079)    (243,299,572)    (95,214,075)      (121,251,271)    

ตน้ทนุทางการเงิน (19,606,181)      (27,321,565)      (21,186,130)      (20,496,491)      

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 13 (1,046,141)        5,770,874         -                        -                        

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได้ (58,708,722)      (120,186,136)    (84,651,137)      (61,336,806)      

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 26 (9,355,703)        (11,660,862)      -                        (4,339,299)        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (68,064,425)      (131,846,998)    (84,651,137)      (65,676,105)      

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุ

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน (1,099,300)        689,441            -                        370,942            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี (69,163,725)      (131,157,557)    (84,651,137)      (65,305,163)      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ (69,204,023)      (133,992,593)    (84,651,137)      (65,676,105)      

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ 1,139,598         2,145,595         -                        -                        

(68,064,425)      (131,846,998)    (84,651,137)      (65,676,105)      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ (70,303,323)      (133,303,152)    (84,651,137)      (65,305,163)      

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ 1,139,598         2,145,595         -                        -                        

(69,163,725)      (131,157,557)    (84,651,137)      (65,305,163)      

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 29 (0.0515)             (0.0998)             (0.0630)             (0.0489)             

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถื อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

กาํไรสะสม

ส่วนทนุจากการจ่าย ขาดทนุเบด็เสร็จอืน ส่วนไดเ้สียที

ทนุทอีอก ส่วนเกนิ โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จากการประมาณการ รวมองคป์ระกอบอืน ไม่มีอาํนาจ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ของบริษทัร่วม ยงัไม่จัดสรร รวม ตามหลกัคณิตศาสตร์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 335,763,639    545,231,059    -                                 (118,173,365)    762,821,333      -                                 -                                 36,510,261    799,331,594     

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรบัปี 2562 :

เพิ มทนุหุ้นสามญั 27 267                  1,066               -                                 -                        1,333                 -                                 -                                 -                     1,333                

จ่ายเงินปันผล -                       -                       -                                 -                        -                         -                                 -                                 (3,361,400)     (3,361,400)        

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี (ปรบัปรุงใหม่) -                       -                       -                                 (133,992,593)    (133,992,593)     689,441                     689,441                     2,145,595      (131,157,557)    

โอนไปกาํไร (ขาดทนุ) สะสม -                       -                       -                                 689,441            689,441             (689,441)                    (689,441)                    -                     -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 335,763,906    545,232,125    -                                 (251,476,517)    629,519,514      -                                 -                                 35,294,456    664,813,970     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 (ตามทีรายงานเดิม) 335,763,906    545,232,125    -                                 (174,348,425)    706,647,606      -                                 -                                 35,294,456    741,942,062     

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 39 -                       -                       -                                 (77,128,092)      (77,128,092)       -                                 -                                 -                     (77,128,092)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 (หลังปรับปรุงใหม่) 335,763,906    545,232,125    -                                 (251,476,517)    629,519,514      -                                 -                                 35,294,456    664,813,970     

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรบัปี 2563 :

จ่ายเงินปันผล -                       -                       -                                 -                        -                         -                                 -                                 (720,299)        (720,299)           

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ของบริษทัร่วม 13 -                       -                       6,479,964                   -                        6,479,964          -                                 -                                 -                     6,479,964         

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                       -                       -                                 (69,204,023)      (69,204,023)       (1,099,300)                 (1,099,300)                 1,139,598      (69,163,725)      

โอนไปกาํไร (ขาดทนุ) สะสม -                       -                       -                                 (1,099,300)        (1,099,300)         1,099,300                  1,099,300                  -                     -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31ธันวาคม 2563 335,763,906    545,232,125    6,479,964                   (321,779,840)    565,696,155      -                                 -                                 35,713,755    601,409,910     

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



 

 

104                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

กาํไรสะสม

ขาดทนุเบด็เสร็จอืน

ทนุทอีอก ส่วนเกนิ จากการประมาณการ รวมองคป์ระกอบอืน รวมส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ยงัไม่จัดสรร รวม ตามหลกัคณิตศาสตร์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 335,763,639        545,231,059        (86,927,370)         794,067,328        -                                      -                                     794,067,328        

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรบัปี 2562:

เพิ มทนุหุ้นสามญั 27 267                      1,066                   -                           1,333                   -                                      -                                     1,333                   

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                           -                           (65,676,105)         (65,676,105)         370,942                          370,942                         (65,305,163)         

โอนไปกาํไร (ขาดทนุ) สะสม -                           -                           370,942               370,942               (370,942)                         (370,942)                        -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31ธันวาคม 2562 335,763,906        545,232,125        (152,232,533)       728,763,498        -                                      -                                     728,763,498        

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรบัปี 2563:

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                           -                           (84,651,137)         (84,651,137)         -                                      -                                     (84,651,137)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31ธันวาคม 2563 335,763,906        545,232,125        (236,883,670)       644,112,361        -                                      -                                     644,112,361        

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน :

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได้ (58,708,722)    (120,186,136)  (84,651,137)    (61,336,806)    

ปรับรายการกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

การปรบัปรุงตน้ทนุทางการเงิน 19,606,181      27,321,565      21,186,130      20,496,491      

การปรบัปรุงดอกเบยีรบั (1,620,787)      (673,231)         (22,000,901)    (23,531,305)    

การปรบัปรุงเงินปันผล -                      -                      (2,668,920)      (5,064,093)      

การปรบัปรุงดว้ยลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (เพิ มขึน) ลดลง (7,994,036)      (10,154,791)    (1,890,138)      2,785,322        

การปรบัปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือลดลง 46,122,740      20,684,311      44,417,359      7,580,918        

การปรบัปรุงดว้ยสินทรพัย์อืน (เพิมขึน) ลดลง 14,699,311      (12,189,312)    13,098,995      (11,295,319)    

การปรบัปรุงดว้ยเจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืนเพิ มขึน 6,668,233        699,036           47,150             537,504           

การปรบัปรุงดว้ยหนีสินอืน (ลดลง) (7,196,490)      (36,981,966)    (709,018)         (36,487,630)    

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 46,668,382      56,311,089      4,939,554        2,733,269        

การปรบัปรุงดว้ยขาดทนุ (กาํไร) จากการปรบัมูลคา่ยุตธิรรม 102,009           (151,602)         89,167             (89,718)           

การปรบัปรุงดว้ยขาดทนุ (กาํไร) จากการขายสินทรพัย์ทางการเงิน (149,832)         -                      (107,722)         -                      

การปรบัปรุงดว้ยส่วนแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากบริษทัร่วม 1,046,141        (5,770,874)      -                      -                      

การปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุดา้นเครดิตทอีาจเกดิขึน (กลบัรายการ) (14,109,518)    (12,852,140)    -                      71,421,707      

การปรบัปรุงดว้ยขาดทนุจากการปรบัลดมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) (42,443,921)    (6,638,969)      (43,106,236)    (5,271,969)      

การปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินให้กูย้ืมและดอกเบยีคา้งรบั -                      -                      8,973,777        -                      

การปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                      -                      25,372,650      -                      

การปรบัปรุงดว้ยประมาณการหนีสินสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 4,228,868        513,290           668,023           160,022           

การปรบัปรุงดว้ยผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการจาํหน่ายสินทรพัย์ (1,940,104)      (9,646,311)      (1,940,104)      (10,392,066)    

การปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ 500,666           77,819,851      500,666           6,714,424        

การปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทดิีนรอพฒันา -                      91,328,852      -                      -                      

รวมการปรบัปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (ขาดทนุ) 64,187,843      179,618,798    46,870,432      20,297,557      

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนนิงาน 5,479,121        59,432,662      (37,780,705)    (41,039,249)    

ดอกเบยีรบั 1,601,676        722,114           5,034,764        17,222,323      

ภาษีเงินไดร้บัคนื (จ่ายออก) (4,676,146)      (629,195)         (3,332,093)      (325,056)         

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (4,808,427)      (1,724,358)      (102,087)         (841,880)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน (2,403,776)      57,801,223      (36,180,121)    (24,983,862)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน :

เงินฝากธนาคารทมีีขอ้จาํกดัในการใช ้(เพิ มขึน) ลดลง (1,183,426)      8,900,830        -                      9,500,000        

เงินสดจ่ายเพือซอืเงินเงินลงทนุชวัคราว -                      (142,100,000)  -                      (110,000,000)  

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุชวัคราว -                      283,002,242    -                      159,703,559    

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัย์ทางการเงิน 8,273,059        -                      4,290,000        -                      

เงินสดจ่ายเพือซอืเงินเงินลงทนุในบริษทัร่วม (36,000,000)    -                      -                      (230,000,000)  

เงินสดรบัเงินมดัจาํและจาํหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอืน -                      37,000,000      -                      37,000,000      

เงินสดรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัย์เพือการลงทนุ 1,965,000        10,785,143      1,965,000        10,785,143      

เงินสดรบัจากการขายทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 106,729           793,006           106,729           845,106           

เงินสดจ่ายเพือซอืทดิีน อาคารและอุปกรณ์ (4,483,538)      (4,766,159)      (2,807,222)      (3,930,749)      

เงินสดจ่ายเพือซอืทรพัย์สินไม่มีตวัตน (262,450)         (48,860)           (194,450)         (30,900)           

เงินสดรบัจากเงินให้กูย้ืมบคุคลและบริษทัทไีม่เกยีวขอ้งกนั 3,719,625        25,000,000      -                      -                      

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมบคุคลและบริษทัทไีม่เกยีวขอ้งกนั (5,719,625)      (25,000,000)    -                      -                      

เงินสดรบัจากเงินให้กูย้ืมบริษทัทเีกยีวขอ้งกนั 2,000,000        -                      8,850,000        181,200,000    

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมบริษทัทเีกยีวขอ้งกนั (3,350,000)      -                      (9,100,000)      -                      

เงินปันผลรบั 1,919,219        1,565,506        2,668,919        5,064,093        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (33,015,407)    195,131,708    5,778,976        60,136,252      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน :

เงินสดรบัจากเงินกูย้ ืมบคุคลและบริษทัทเีกยีวขอ้งกนั -                      -                      27,798,000      94,000,000      

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (56,615,874)    (49,032,810)    -                      -                      

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมบคุคลและบริษทัทเีกยีวขอ้งกนั (2,250,000)      (1,000,000)      (4,600,000)      (9,000,000)      

เงินสดรบัจากตวัแลกเงิน 34,000,000      -                      34,000,000      -                      

เงินสดทผูีเ้ชา่จ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซงึเกดิขึนจากสญัญาเชา่การเงิน (5,086,094)      (849,410)         (2,452,894)      (583,970)         

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู ้ 170,000,000    -                      135,000,000    -                      

เงินสดจ่ายเพือชาํระคนืหุ้นกู ้ (190,199,880)  (100,000,120)  (155,199,880)  (100,000,120)  

เพิ มทนุหุ้นสามญั -                      1,333               -                      1,333               

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (720,299)         (3,361,400)      -                      -                      

ดอกเบยีจ่าย (20,331,725)    (21,040,753)    (15,161,205)    (13,688,313)    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (71,203,872)    (175,283,160)  19,384,021      (29,271,070)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (106,623,055)  77,649,771      (11,017,124)    5,881,320        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 7 123,425,562    45,775,791      15,750,110      9,868,790        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 16,802,507      123,425,562    4,732,986        15,750,110      

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม:

รายการทไีม่เป็นตวัเงินทมีีสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ มีดงันี

สินทรพัย์สิทธิการใช ้ 16,980,756      -                      14,390,417      -                      

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

 

108                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและตั้งอยู่ที่ 

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2536 

บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้องจัด

เล้ียงและร้านอาหาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในพลังงานทดแทน งานรับเหมาก่อสร้าง และการให้กู้ยืมเงิน 

2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง 

การตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 

และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินจัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทและนําเสนอเพื่อ

วัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยโดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ

ค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมน้ันซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอ่ืนและนําไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการกําหนด

จํานวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หน้ีสินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ัน ๆ 

และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที ่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือ 

มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทําให้

เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความ

ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยติดตามความ

คืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและ

ห น ี ้ ส ิ น ท ี ่ อ า จ เ ก ิ ด ข ึ ้ น อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  ท ั ้ ง น ี ้ ฝ ่ า ย บ ร ิ ห า ร ไ ด ้ ใ ช ้ ป ร ะ ม า ณ ก า ร แ ล ะ 

ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2.3 เกณฑ์ในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี ้ได้รวมงบการเงินของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียง ดังน้ี 

    สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อย

ละ) 

ชื่อบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  31 ธ.ค 63  31 ธ.ค.62 

บริษัทย่อยทางตรง       

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ / ห้องจัดเล้ียงและร้านอาหาร  100  100 

บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด  

 

ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ และงานรับเหมาก่อสร้าง 

 100  100 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  75  75 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์  100  100 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร  51  51 

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด การให้กู้ยืมและรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง  100  100 

บริษัทย่อยทางอ้อม      

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และ 

งานรับเหมาก่อสร้าง 

 100  100 

บริษัทร่วมทางตรง     

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร  49  49 

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร  44  44 

บริษัทร่วมทางอ้อม     

บริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด นําเข้า ส่งออก ถ่านหิน เชื้อเพลิงอัดแท่ง และ

เชื้อเพลิงรูปแบบอ่ืนทุกชนิด 

 26  - 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั ่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563  

เมื ่อวันที ่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติให้หยุดประกอบกิจการของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด “ซี.อี.ไอ.”  

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยไม่มีกําหนด เน่ืองจาก ซี.อี.ไอ. ประกอบกิจการร้านอาหารและการจัดประชุมสัมมนา 

และได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงรายได้ร้อยละ 90 

ของ ซี.อี.ไอ. มาจากนักท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนา บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าสถานการณ์จะกลับมา

เป็นปกติเม่ือใด แต่ ซี.อี.ไอ. มีภาระค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 1.80 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้หยุด

ประกอบกิจการของ ซี.อี.ไอ. และเลิกจ้างพนักงาน 
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อนึ่ง การหยุดประกอบกิจการของ ซี.อี.ไอ. ทําให้รายได้รวมของบริษัทย่อยในกลุ ่มบริษัทลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางหารายได้จากธุรกิจใหม่ เช่น ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 

Rooftop) เป็นต้น 

ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั ่น คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)  

ครั ้งที่ 12/2563 เมื ่อวันที ่ 11 กันยายน 2563 มีมติอนุม ัต ิเห็นสมควรเป ิดด ําเนินกิจการในส่วนของศ ูนย์

ประชุมสัมมนาคุ้มคําโดยจะเปิดดําเนินการในวันที่ 18 กันยายน 2563 ในส่วนของกิจการร้านอาหารพลับพลาเห็น

ควรชะลอไว้ก่อนเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งในช่วงเวลานี้ได้รับผลกระทบจากโรค

ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อยา่งต่อเน่ืองและไม่สามารถคาดเดาหรือประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะยุติลงเม่ือใด 

รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสําคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว 

งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทาง

บัญชีที่คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ   

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัท

ย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อํานาจในการส่ัง

การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบ

การเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น

ของบริษัท ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

รวม 

บริษัทร่วม 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่ม

บริษัทได้รวมส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพล

อย่างมีนัยสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับการปันส่วนจากบริษัท

ร่วมมีจํานวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่

กรณีที่กลุ่มบริษัทได้คํ้าประกันหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทร่วม 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชทีี่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้

มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัท 

อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบับที่ 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ

การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ

การบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการ

เช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าตํ่า 

การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด

ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับ

กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 4 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี

เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

วิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สําหรับ

การจัดทํางบการเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปน้ี 

–  เลือกที่จะไม่ต้องนําข้อมูลที ่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward–looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น 

–  เลือกที่จะไม่นําสถานการณ์ COVID–19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่      1 

มกราคม 2564 

สภาว ิชาช ีพบ ัญช ี ได ้ประกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเง ินและการต ีความมาตรฐานการรายง าน                                   

ทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนว

ปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว

มาถือปฏิบัต ิ

4. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอื
ปฏิบัติ  

ตามที ่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติในระหว่างปี

ปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และไม่ปรับย้อนหลัง งบ

การเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ  

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นป ี2563  

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที ่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบัต ิแสดงได้ดังน้ี 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

113 รายงานประจาํป ี2563 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม

เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที ่

16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

สินทรพัย ์ 

สินทรพัยห์มุนเวยีน  

เงินลงทุนชั่วคราว 8,321,356  (8,321,356) - - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  - 8,321,356 - 8,321,356 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 16,980,756 16,980,756 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้  

หนีส้นิหมนุเวยีน  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี (287,328) - (2,822,798) (3,110,126) 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (77,913) - (14,157,958) (14,235,871) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

สินทรพัย ์ 

สินทรพัยห์มุนเวยีน  

เงินลงทุนชั่วคราว 4,291,751 (4,291,751) - - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  - 4,291,751 - 4,291,751 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 14,390,417 14,390,417 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้  

หนีส้นิหมนุเวยีน  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - - (2,452,893) (2,452,893) 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - (11,937,524) (11,937,524) 

 

ก) เครือ่งมอืทางการเงิน  

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

 มูลค่าตาม

หลักการ 

บัญชีเดิม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 

ตัดจําหน่าย รวม 

สินทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  123,425,562 - - 123,425,562 123,425,562 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  32,272,036 - - 32,272,036 32,272,036 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8,321,356 8,321,356 - - 8,321,356 

รวมสินทรพัยท์างการเงนิ  164,018,954 8,321,356 - 155,697,598 164,018,954 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

 มูลค่าตาม

หลักการ 

บัญชีเดิม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 

ตัดจําหน่าย รวม 

สินทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  15,750,110 - - 15,750,110 15,750,110 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  2,364,403 - - 2,364,403 2,364,403 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4,291,751 4,291,751 - - 4,291,751 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  345,596,215 - -  345,596,215  345,596,215 

รวมสินทรพัยท์างการเงนิ  368,002,479 4,291,751 - 363,710,728 368,002,479 

ณ วันที ่1 มกราคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้กําหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน 
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ข) สญัญาเชา่  
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าสําหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่

เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าที่เคย

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตาม

บัญชีเดิมก่อนวันที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  21,999,885 18,548,485 

     หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง (1,765,895) (1,765,895) 

     หัก สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (226,390) (171,990) 

 20,007,600 16,610,600 

     หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี  (3,026,844) (2,220,183) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงาน 

     ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก  16,980,756 14,390,417 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  365,241 -  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที ่1 มกราคม 2563  17,345,997 14,390,417 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าข้างต้น ประกอบด้วย   

     หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน  3,110,126 2,452,893 

     หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  14,235,871 11,937,524 

 17,345,997 14,390,417 

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช ้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 

1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่ดิน 887,736  -  

อาคารสํานักงานเช่า 8,763,157  8,763,157  

ยานพาหนะ 7,329,863 5,627,260 

รวมสินทรัพย์สทิธิการใช้  16,980,756 14,390,417 
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5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

1. การรับรู้รายได้ 

รายได้ 

รายได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา  

รายได้จากสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ 

ตามภาระที่ต้องปฏิบัติ กรณีที่สัญญามีภาระที่ต้องปฏิบัติ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการ

รับรู้รายได้และภาระที่ต้องปฏิบัติ ณ วันเริ่มต้นสัญญา รับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินตามสัญญา และทยอยร ับรู้ตลอด

ระยะเวลาของสัญญา 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทโอนอํานาจควบคุมหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยให้แก่ลูกค้าแล้ว คือ 

เม่ือกลุ่มบริษัทโอนกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ให้แก่ลูกค้า 

รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก

ส่วนลดและมูลค่าส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกค้า 

สัญญาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) ราคาขายได้รวมราคาของรายการของแถม เช่น 

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง เน่ืองจากเป็นส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นภาระหลักที่กลุ่มบริษัทต้องส่งมอบ

ให้ลูกค้าตามสัญญา ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ส่งมอบของแถม กลุ่มบริษัทปรับปรุงรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

สําหรับของแถมและบันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นรายได้รอการรับรู้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุน

รายการของการให้สินค้าโดยไม่คิดมูลค่าดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 

กลุ่มบริษัทจ่ายชําระค่าใช้จ่ายแทนลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าส่วนกลางนิติ

บุคคลของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หากกลุ่มบริษัทได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า กลุ่มบริษัทบันทึกการจ่าย

ชําระดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ หากกลุ่มบริษัทไม่ได้รับสินค้าหรือบริการจากลูกค้า 

กลุ่มบริษัทจะรับรู้การจ่ายชําระดังกล่าวเป็นส่วนหักจากรายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายสินค้า  

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ เม่ือโอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า คือ เม่ือกลุ่มบริษัทส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกค้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์รวมถึงส ่วนเพิ ่มราคารับซื ้อไฟฟ้าและการปรับอัตราค่าไฟฟ้า 

โดยอัตโนมัต ิ(ค่า Ft) สุทธิจากค่าดําเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรู้เม่ือได้โอนอํานาจการควบคุมให้แก่ผู้ซ้ือแล้ว 

กลุ ่มบริษัทจะไม่ร ับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั ้น หรือมีความไม ่แน่นอน 

ที่มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า  

รายได ้จากการขายแสดงตามมูลค ่าท ี ่ได้ร ับหรือคาดว่าจะได้ร ับส ําหร ับสินค ้าท ี ่ ได้ส ่งมอบหลังจากหักส่วนลด  

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สําหรับการขายสินค้าที่มีการรับประกันที่เป็นการให้ความเชื่อม่ันในสินค้าที่ขายว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่ตกลงกัน กลุ่ม

บริษัทบันทึกการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง “ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น” 
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รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา โดยรับรู้รายได้ค่าบริการเป็นเส้นตรงตามสัดส่วน

ของเวลาที่ได้ให้บริการแล้วต่อระยะเวลาที่ต้องให้บริการทั้งส้ินตามสัญญา 

รายได้จากการให้บริการห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร 

รายได้ค่าห้องจัดเล้ียงรับรู้รายได้เม่ือได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว 

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรู้รายได้เม่ือมีการขายอาหารและเครื่องดื่ม 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เก่ียวข้องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่

อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น และค่าบริการที่เกี่ยวข้องรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่

ให้บริการตามอายุสัญญาเช่า 

เงินรับล่วงหน้า 

บริษัท ฯ รับรู้เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นหน้ีสินหมุนเวียน  บริษัท ฯ รับรู้รายได้จากเงินรับล่วงหน้าเม่ือโอนการควบคุม

ในสินค้าให้ลูกค้า หากเงินรับล่วงหน้ามีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ รายการดังกล่าวจะมีดอกเบี้ยจ่าย

บันทึกกับหน้ีสินตามสัญญาโดยใช้วิธีอัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง บริษัท ฯ ใช้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทน

ด้วยผลกระทบที่เกิดจากการมีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญหากระยะเวลาของการจัดหาเงินน้อยกว่า

หรือเท่ากับ 12 เดือน  

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายให้กับลูกค้า  

กลุ่มบริษัทบันทึกส่ิงตอบแทนทีจ่ะจ่ายให้กับลูกค้าหักจากรายได้ที่รับรู้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายได้ค่าก่อสร้าง 

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ก่อสร้างจะถูกรับรู้เม่ือบริษัทปฏิบัติภาระที่ต้องปฏิบัติให้

สําเร็จตามสัญญาตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยโอนอํานาจควบคุมสินทรัพย์ที่เกิดจกการก่อสร้างให้กับลูกค้า รายได้ค่าก่อสร้าง

จะถูกรับรู้ด้วยวิธีปัจจัยนําเข้าซ่ึงคํานวณจากสัดส่วนของต้นทุนของสัญญาที่เกิดขึ้นในการทํางานจนถึงปัจจุบันกับประมาณ

การต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ วิธีการดังกล่าวถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสะท้อนภาพการโอนบริการ 

หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุน

การก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนน้ันคืน 
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ผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง 

เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งส้ินจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งส้ิน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

มูลค่างานที่ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 

บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกเก็บเงินลูกค้าสําหรับการก่อสร้างตามขั้นความสําเร็จของงาน เม่ือบรรลุขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 

ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งรับรองงานที่ทําสําเร็จซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้ประเมินอิสระและใบแจ้งหน้ีสําหรับขั้นตอนที่ทําสําเร็จ 

บริษัทฯ บันทึกมูลค่างานที่ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินและแสดงรายการ 

เป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจํานวนดังกล่าวจะถูกจัดเป็นลูกหน้ี

การค้าเม่ือมีการส่งใบแจ้งหน้ีให้แก่ลูกค้า หากจํานวนที่เรียกเก็บเงินมีจํานวนเกินกว่ารายไดท้ี่ได้รับรู้ไว้ตามวิธีปัจจัยนําเข้า 

บร ิษ ัทฯ  จะบ ันท ึ กส ่ วนต ่ าง เป ็น เ ง ิ นร ับล ่ วงหน ้ าค ่ าก ่ อสร ้ า งและแสดงรายการ เป ็น เ ง ิ นร ับล ่ ว งห น้ า 

ค่าก่อสร้างในงบแสดงฐานะการเงิน 

งานระหว่างก่อสร้าง 

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องทําในอนาคตรับรู้เป็นงานระหว่างก่อสร้างหากมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนน้ันคืน 

2. การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ให้พร้อมใช้หรือขาย ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่ง

ประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุน

อ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมน้ัน 

ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่

แท้จริง 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

3. เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

บริษัทรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการเฉพาะใน

กรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส ําหรับลูกหน้ี

การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ  บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของ

รายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการ

ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เม่ือบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเพื่อรับกระแส

เงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชําระเพียงเงินต้น

และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่าน้ัน  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งน้ี ผล

กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของ

กําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า

ยุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ และเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯไม่ได้เลือกจัด

ประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 

ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ บริษัทรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํา

รายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธี

ดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหน ่ายตามวิธี

ดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ันได้ส้ินสุดลง หรือได้

มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพย์น้ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์น้ัน แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทน

เกือบทัง้หมดของสินทรัพย์น้ัน 

บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล้วมีการยกเลิกภาระผูกพันน้ัน 

หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้ราย

เดียวกันซ่ึงมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกําหนดของหน้ีสินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ จะถือว่า

เป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกําหนดชําระตาม

สัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับชําระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของ

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา 
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ในกรณีที่ความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่า

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่

หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าผล

ขาดทุนด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน 

บริษัทฯพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เม่ือมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 

วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างชําระ   การจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมี

นัยสําคัญและมีการผิดสัญญาโดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอ่ืน เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต

ของผู้ออกตราสาร 

บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ที่เกิด

จากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด ้าน

เครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ที่

เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไป

ในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

บริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวโดยเลือกที ่จะไม่ต้องนําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward – 

looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการ

วัดมูลค่า ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือ

กิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอด

สุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชําระหน้ีสินพร้อมกัน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้การค้า 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การ

เก็บเงิน ฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหน้ี และการวิเคราะห์อายุหน้ี 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการ

ด้อยค่า (ถ้ามี)   

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วน

ของกําไรหรือขาดทุน 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั ้นที ่มีสภาพคล่องสูง  

ซ่ึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ด้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช ้

5. สินค้าคงเหลือ 

ภัตตาคารและการแสดงทางวัฒนธรรม  

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน–ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

ผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน 

สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับแล้วแต่ราคาใดจะ

ตํ่ากว่า ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต

ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ  

วัตถุดิบแสดงในราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าและจะถือเป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบ ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอ่ืน

เพื่อให้สินค้าอยูใ่นสถานที่และสภาพปัจจุบัน 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการขาย 

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าที่เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 

 

ตน้ทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการตัด

บัญชีเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  

ราคาทุน ประกอบด้วย ที่ดิน งานก่อสร้าง รวมทั้งต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

รายละเอียดการคํานวณราคาทุน 

ที่ดิน 

ราคาซ้ือที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซ่ึงที่ดินและการพัฒนาที่ดินบันทึกด้วยวิธีถัวเฉล่ีย โดยปันส่วนราคาทุนตามเน้ือที่หรือพื้นที่

สําหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง  

ต้นทุนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย  

1) ค่าออกแบบ ต้นทุนงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรง

กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปันส่วนราคาทุนตามเน้ือที่หรือพื้นที่สําหรับขาย  

2) ต้นทุนงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยปันส่วนราคาทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของบ้านพักอาศัยแต่ละหลัง 

ต้นทุนการกู้ยืม 
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ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที ่เกิดขึ ้นจากการกู ้ย ืมเพื ่อการได้มาซึ ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อนการพัฒ นา

อสังหาริมทรัพย์จะพัฒนาแล้วเสร็จปันส่วนต้นทุนตามที่เกิดขึ้นจริงของที่ดินและงานก่อสร้าง 

มูลค่าสุทธิที ่จะได้ร ับเป็นการประมาณราคาที ่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายที ่จําเป็นในการขาย

โดยประมาณ 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขาย เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นต้น บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือมี

การขาย 

กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ ไว้ในกําไรหรือขาดทุน 

การคํานวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้ทําการแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่สําหรับขาย 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จจากประมาณการใน

การประกอบธุรกิจและมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฯ  บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน และปรับลดด้วย 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฯ  บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน และปรับลดด้วย 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกด้วยวิธีราคาทุน 

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ใน

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุน

การกู้ยืม 

ส่วนประกอบของรายการที ่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที ่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายกับ

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 
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และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเสื ่อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์  

หรือ ต้นทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ 

ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 

 อายุการให้ประโยชน์ (จํานวนปี) 

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5–10 

อุปกรณ์สํานักงาน 3–5 

ยานพาหนะ 5 

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบปีบัญช ี และ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ 

10. ที่ดินรอการพัฒนา 

ที่ดินรอการพัฒนา เป็นที่ดินสําหรับการพัฒนาในอนาคต แสดงในราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ราคาทุน 

ประกอบด้วย ราคาซ้ือที่ดิน ต้นทุนในการได้มาซ่ึงที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้น

ของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ

ให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซ่ึง

รวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้

ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกู้ยืม 

ค่าเส่ือมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่

ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
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 อายุการให้ประโยชน์ (จํานวนปี) 

อาคารชุด 20 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน และอาคารระหว่างก่อสร้าง  

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดม ูลค่า

ต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้น

ในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า

ตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ต่อไป 
 

12. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือผลการด้อยค่าที่คาดว่าจะเกิดข้ึน (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไร

หรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตาม

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อม

ที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ได้ดังน้ี 

 อายุการให้ประโยชน์ (จํานวนปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบปีบัญช ีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

13. สัญญาเช่า 

ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย

สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาน้ันเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้

สําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะส้ันและ

สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯบันทึก

สินทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหน้ีสินตามสัญญาเชา่ตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการ

วัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

จากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า  

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า ดังน้ี 

 อายุการให้ประโยชน์ (จํานวนปี) 

ที่ดิน 25 

อาคารสํานักงานเช่า 3–6 

ยานพาหนะ 5 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว

ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จํานวนเงินที่

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา 

จํานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธิน้ัน และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้

เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายใน

งวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซ่ึงเก่ียวข้องกับการจ่ายชําระน้ันได้เกิดขึ้น  

บริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา

ดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริม่มีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น

จากดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญา

เช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมี

มูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช ่าถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง

การเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 

แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า  

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน 

บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญช ีของ

สินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 

14. การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

ว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้

ขาดท ุนจากการด้อยค ่าจะร ับร ู ้ เม ื ่อม ูลค ่าตามบ ัญช ีของส ินทร ัพย ์หร ือม ูลค ่าตามบ ัญช ีของหน ่วยทร ัพย ์สิน 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่

ม ูลค ่าใดจะส ูงกว ่า ในการประเม ินม ูลค ่าจากการใช ้ของส ินทร ัพย ์  ประมาณการกระแสเง ินสดท ี ่จะได ้รับ 

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด

ปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก

สินทรัพย์อ่ืนให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันมีความ

เก่ียวข้องด้วย 

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี

ภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

15. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมที ่เกิดจากการซื ้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู ้ในสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน ภายหลังจากการรับรู ้เร ิ ่มแรก  

ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนด้านผู้ลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้อง

ไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

16. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท 

ฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

17. ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย

หรือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก

จ่ายไปเพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้า

ผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิด
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ลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ

ความเส่ียงที่มีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังน้ี 

ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได ้บันทึก

ประมาณการหน้ีสินดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการ

ประมาณการไว้ 

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าราคาทุน 

19. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้ 

กลุ่มบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กําหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์

ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงาน

และกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวข้อง  

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่กลุ่มบริษัทกําหนดเพิ่มเติมบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับ

จากการทํางานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตรา

อ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนักงานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซ่ึงเก่ียวข้องกับการทํางานให้กับกลุ่มบริษัทใน

อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่ง

ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง 

เม่ือข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกําไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจํานวน 

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่าย เม่ือบริษัทยกเลิกการจ้างพนักงานหรือกลุ่มของพนักงาน

ก่อนวันเกษียณตามปกต ิ
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20. การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้

โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที ่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้ร ับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที ่ต ้อง 

เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับ

รายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว

ต ่อไปนี ้  การร ับร ู ้ค ่าความนิยมในคร ั ้งแรก การร ับร ู ้ส ินทร ัพย ์หร ือหนี ้ส ินในคร ั ้งแรก ซึ ่งเป ็นรายการที ่ ไม ่ ใช่  

การรวมธุรกิจและรายการน้ัน ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที ่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั ่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย 

ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วันที่รายงาน 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัท ฯ ต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์

ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระบริษัท ฯ เชือ่ว่าได้ตั้งภาษีเงินได้

ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การ

ตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน 

และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้ บริษัท ฯ เปลี่ยนการตัดสินใจ

โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ในงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลง 

ส ินทร ัพย ์ภาษีเงินได้รอการต ัดบัญชีและหนี ้ส ินภาษีเงินได้รอการต ัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม ื ่อกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ี

ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี

ต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน

สินทรัพย์และจ่ายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถ ูกใช้

จริง 

21. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัท ฯ เสนอขายหุ้น สูงกว่า

มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัท ฯ ต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะ

นําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / กําไรต่อหุ้นปรับลด 

กําไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี ่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ 

ออกในระหว่างป ี

กําไรต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี ่ยถ่วงนํ ้าหนักของ 

หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัท ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ 

23. รายการบัญชีกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอํานาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดย

กลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บ ุคคลหรือ

บริษัทที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสําคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอํานาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซ่ึงมีอํานาจชักจูงหรืออาจชัก

จูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และบริษัทที่บุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

24. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อ่ืนโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและ

บริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัท

ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่

สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากที่สุด 

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น

ประจํา 

25. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง  ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
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การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญได้แก่ 

รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทํากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกัน

หรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถ

ระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการน้ัน 

การกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของ

สัญญาที่ทํากับลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี 

กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน  

- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ 

- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนได้ และกิจการมีสิทธิในการ

รับชําระสําหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้    ดุลยพินิจในการ

ประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันได้เสร็จส้ินลงเม่ือใด 

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา 

ในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเป็นสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า

รายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการกําหนดวิธีการตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ดังกล่าว 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯและ

บริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบน

พื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

สัญญาเช่า 

การกาํหนดอายสุญัญาเชา่ทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่หรอืยกเลกิสญัญาเชา่ - กลุ่มบรษิทัใน
ฐานะผู้เช่า 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลหรือไม่ที ่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงและ

สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องทั้งหมดที่ทําให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริษัทในการใช้สิทธิเลือกน้ัน ภายหลังจาก

วันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสําคัญซ่ึงอยู่ภายใต้การ

ควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก 
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 การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผื ่อผลขาดทุนด้านเครดิตที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของลูกหนี ้การค้าและสินทรัพย์ที ่เก ิดจากสัญญา  

ฝ ่ายบร ิหารจําเป ็นต ้องใช ้ด ุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด ้านเครด ิตที ่คาดว่าจะเกิดข ึ ้นจากล ู กห น้ี  

โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มี

ความเส ี ่ยงด ้านเครด ิตที ่คล ้ายคลึงกัน เป ็นต ้น ท ั ้งนี ้  ข ้อมูลผลขาดทุนด ้านเครด ิตจากประสบการณ์ในอดีต 

และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หากมีข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชขีองสินทรัพย์น้ัน  

ข้อบ่งชีด้ังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์น้ันในอนาคต แนวโน้มในทาง

ลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สําคัญของกิจการ รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบังคับที่สําคัญหรือคําตัดสินของศาลที่มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น  

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ ทั้งน้ี กระแสเงินสดประมาณการบน

พื้นฐานของข้อมูลการดําเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับข้อสมมติฐานเก่ียวกับ

สภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้ัน 

โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 

โครงสร้างต้นทุน การเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เก่ียวข้อง  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ ่งคํานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชั ่วคราว ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เมื่อม ีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อ

สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อน

ถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม

ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงน้ันอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 

สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน 

สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่าประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการค่าใช้จ่ายใน

การรื้อถอนเฉล่ียที่เกิดขึ้นจริงตามข้อมูลในอดีตโดยบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์สิทธิการใช้และตัดจําหน่ายตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายการรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้ 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการต่างๆดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประเมินระดับของความน่าจะเป็นที่จะ

เกิดผลเสียหายและความสามารถในการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเปล่ียนแปลงในปัจจัย

ต่างๆที่ใช้ประกอบการประเมินของผู้บริหารและสถานการณ์ต่างๆทีไ่ม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไป

จากที่ได้มีการประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อม่ันว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

26. การประมาณการ  

ในการจัดทํางบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของ

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อ

สมมติฐานที่จัดทําโดยฝ่ายบริหาร 

การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลสําคัญที่นํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิน เหมือนกับ

ที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินประจําปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2562 
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6. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่สรุปข้างล่างนี้ ซึ่งรายการเหล่านี้เกิดขึ้นตาม 

มูลฐานที ่ตกลงร่วมกัน ซึ ่งมูลฐานที ่ใช้ในการจัดทํารายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สําหรับรายการที่เกิดขึ้น 

กับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน  

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ / ห้องจัดเล้ียงและ

ร้านอาหาร 

ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย ์และงานรับเหมาก่อสร้าง 

ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด รับซ้ือสิทธิเรียกร้อง ถือหุ้นทางตรง 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และงาน

รับเหมาก่อสร้าง 

ถือหุ้นทางอ้อม 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร บริษัทร่วมทางตรง 

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร บริษัทร่วมทางตรง 

บริษัท พรเีม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน เชื้อเพลิงอัดแท่ง บริษัทร่วมทางอ้อม 

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นในบริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม 

   วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพื้นที่ อาคาร

โรงงาน  

ผู้ถือหุ้นในบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ 

จํากัด และบริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด 

บริษัท โปรแคป อินเวสเมนต์ จํากัด ผู้ให้สิทธิด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างโรงงานผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

ผู้ถือหุ้นในบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ 

จํากัด  

บริษัท  เบสท์ เฮ้าส์ เชียงใหม่ จํากัด ประกอบกิจการด้านการศึกษา ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัท 

ที่เก่ียวข้องกันเป็นอดีตสมาชิกในครอบครัว

กับกรรมการบริษัท 

บริษัท แอมพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

 

ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัทที่เก่ียวข้อง

กันเป็นอดีตสมาชิกในครอบครัวกับกรรมการ

บริษัท 

 

บริษัท คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด 

 

ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจสปา ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัทที่เก่ียวข้อง

กันเป็นอดีตสมาชิกในครอบครัวกับกรรมการ

บริษัท 

บริษัท ยูเอยูซี จํากัด ให้เช่ารถยนต์ กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อยเป็น

กรรมการบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

บริษัท เอ็ม.เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์     

   เซอร์วิส จํากัด 

สํานักงานบริการรับทําบัญชี กรรมการบริษัทที่เก่ียวข้องกันเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวกับกรรมการบริษัท 

รายการบัญชีที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระสําคัญสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี  

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
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  (หน่วย : บาท) 

  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายราคา 2563 2562 2563 2562 

รายได้จากการขาย      

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) ราคาตกลงร่วมกัน   6,576,291 9,894,122 - - 

บริษัท คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด ราคาตลาด 67,280 618,059 - - 

รายได้จากการให้บริการ      

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน - - - 708,385 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน - -   275,560 251,590 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน - -   180,000 450,000 

บริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน 210,000 -   210,000 - 

รายได้ค่าเช่า      

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน - -   1,200,000 - 

ดอกเบี้ยรับ      

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

- -   

20,408,589 

11,214,966 

บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

- - - 5,803,216 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

- - - 5,546,466 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

- -   382,346 777,534 

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

36,002 - - - 

ต้นทุนค่าเช่า      

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) ราคาตกลงร่วมกัน 690,522 670,111 - - 

บริษัท แอมพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน - 355,900 - - 

ต้นทุนค่าบริการ      

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน 241,482 - - - 

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน 180,000 - - - 

บริษัท คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน 71,907 93,084 - - 

บริษัท เอ็ม.เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน - 80,000 - - 

บริษัท ยูเอยูซี จํากัด ราคาตกลงร่วมกัน 168,000 - - - 
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ดอกเบี้ยจ่าย      

บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

- -   591,086 - 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

- -   28,973 - 

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

- -  

6,584,48

7 

799,377 

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด อัตราดอกเบี้ย 

ตกลงร่วมกัน 

126,370 289,983 - - 

สิทธิการใช้สินทรัพย์ - บริษัท ยูเอยูซี จํากัด      

สัญญาเช่า* ราคาตกลงร่วมกัน - 401,250 - - 

ดอกเบี้ยจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า                                              ราคาตกลงร่วมกัน 63,221 - - - 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้  ราคาตกลงร่วมกัน 392,909 - - - 

* ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ นํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาใช้เป็นครั้งแรก 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 (หน่วย : บาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน   13,686,678       

13,008,520  

   11,384,845          

11,537,020  

ผลประโยชน์ระยะยาว   480,949            

375,761  

   432,885               

341,182  

รวม   14,167,627       

13,384,281  

   11,817,730          

11,878,202  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกลุ่มบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดย

ไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2563 เมื่อวันที่  

28 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

สัญญา 

บริษัทฯ 

บร ิษัทฯ ทําส ัญญาว่าจ้างที ่ปร ึกษาคณะกรรมการบร ิษัทกับผู ้ถ ือหุ ้นท ่านหนึ ่ง ก ําหนดระยะเวลา 1 ป ี เร ิ ่มต ั ้งแต่วันที่   

15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อัตราค่าบริการ เดือนละ 50,000 บาท 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด 

บริษัทย่อยทําสัญญาเช่าและบริการยานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถประจําตําแหน่งกับบริษัท ยูเอยูซี จํากัด กําหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อัตราค่าเช่าและบริการ เดือนละ 50,000 บาท 

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาเช่าและบริการยานพาหนะกับบริษัท ยูเอยูซี จํากัด โดยมีกําหนด

ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 อัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 50,000 บาท 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารคาดว่าจะต่ออายุสัญญาเช่าและบริการต่อไปอีก 3 ปี 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 

บริษัทย่อยทําสัญญาขายไฟฟ้ากับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) กําหนดระยะเวลา 25 ปี เร ิ ่มตั ้งแต่ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2585 อัตราราคาขายไฟฟ้า 6.50 บาทต่อหน่วย และตกลงปรับราคาซื้อขายไฟฟ้า 

ในอัตราร้อยละ 1.50 ของราคาซ้ือขายไฟฟ้าต่อหน่วยทุก ๆ 3 ปี  

บริษัทย่อยทําสัญญาให้บริการพื้นที่กับบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) กําหนดระยะเวลา 26 ปี 4 เดือน เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2585 คิดค่าบริการอัตราร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า 

การคํ้าประกันหนี้สินระหว่างกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกันมีการคํ้าประกันหน้ีสินระหว่างกัน ดังน้ี 

บริษัทย่อย 

บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด และผู้ถือหุ้นของบริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด จํานําเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด 

เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด นอกจากน้ี บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัดคํ้าประกัน

เงินกู้ยืมดังกล่าวโดยไม่มีผลตอบแทน (หมายเหตุ 21) 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท ฯ โดยไม่มีผลตอบแทน (หมาย

เหตุ 23) 

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มีดังน้ี 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น        

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด -  -  776,446  16,050 

บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด -  -  20,491  74,333 

บริษัท คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด 37,590  37,590  -  - 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน)  4,581,666  576,540  -  - 

บริษัท โปรแคป อินเวสเมนต์ จํากัด 247,800  495,600  -  - 

ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 15,000  30,000  -  - 

 4,882,056  1,139,730  796,937  90,383 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงเหลือเงินให้กูย้ืมกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสําคญั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มีดงันี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

เงินให้กู้ยืมบริษัททีเกียวข้องกัน        

   เงินใหกู้ยื้ม 1,350,206  -  448,009,058  430,792,921 

   หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน -  -  (94,170,483)  (85,196,706) 

 1,350,206  -  353,838,575  345,596,215 

   หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (1,350,206)  -  (3,055,168)  (345,596,215) 

 -  -  350,783,407   - 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด(1)        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -        267,000,000  280,000,000 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  9,100,000  - 

รับชาํระระหว่างปี -  -  -  (13,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  276,100,000        267,000,000 

ดอกเบียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  1,705,274  178,356 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  20,408,589  11,214,966 

รับชาํระระหว่างปี -  -  (3,406,438)    (9,688,048) 

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  18,707,425  1,705,274 

รวมเงินตน้และดอกเบียคา้งรับ -  -  294,807,425  268,705,274 

บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  167,200,000 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  -  - 

รับชาํระระหว่างปี -  -  -  (167,200,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

ดอกเบียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  721,479 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  -  5,803,217 

รับชาํระระหว่างปี -  -  -  (6,524,696) 

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

 

 

 

 

- 

 -  - 

 

- 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

เงินตน้         

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  146,700,000  146,700,000 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  -  - 

รับชาํระระหว่างปี -  -  (2,100,000)  - 

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  144,600,000  146,700,000 

ดอกเบียคา้งรับ     

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  5,546,466  - 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  -  5,546,466 

รับชาํระระหว่างปี -  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  5,546,466  5,546,466 

รวมเงินตน้และดอกเบียคา้งรับ -  -  150,146,466  152,246,466 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน* -  -  (94,170,483)  (85,196,706) 

รวมเงินตน้และดอกเบียคา้งรับ -  -  55,975,983  67,049,760 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด(3)        

เงินตน้        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  9,750,000  10,750,000 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  -  - 

รับชาํระระหว่างปี -  -  (6,750,000)  (1,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  3,000,000  9,750,000 

ดอกเบียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  91,181  94,672 

เพิมขึนระหว่างปี -  -  382,346  91,232 

รับชาํระระหว่างปี -  -  (418,360)  (94,723)  

ยอดคงเหลือปลายปี -  -  55,167  91,181 

รวมเงินตน้และดอกเบียคา้งรับ -  -  3,055,167  9,841,181 
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                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

* ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้พิจารณามูลค่าที ่คาดว่าจะได้ร ับคืนของเงินให้กู ้ย ืมและดอกเบี ้ยค้างรับพบว่า ในปี 2562  

บริษัทบันทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตํ่าไป จํานวน 8.97 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษัทได้พิจารณาหยุดรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจํานวน 5 ฉบับ จํานวน 276.10 ล้านบาท 

และ 267.00 ล้านบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน ร้อยละ 7.50 ต่อปี และ 7.50 ต่อปี ตามลําดับ (ตั้งแต่เดือน

มกราคม – มิถุนายน 2562 ไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน) ดังน้ี 

ฉบับที่ 1  เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน จํานวน 267.00 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเม่ือทวงถาม  

ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้จัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นระยะยาว เนื่องจากบริษัท

ย ่ อย ได ้ ออกต ั ๋ วส ัญญาใช้ เ ง ิ นฉบับ ใหม่ จ ํานวน 267.00 ล ้ านบาท ครบกําหนดชําระ ในวันที ่   

12 ธันวาคม 2566 

ฉบับที่ 2-5 เงินให้กู้ยืมระยะยาว จํานวน 9.10 ล้านบาท ครบกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน 2565 – เดือนกันยายน 2566 

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 144.60 ล้านบาท และ 146.70 

ล้านบาท ตามลําดับ ครบกําหนดเม่ือทวงถาม อัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน ร้อยละ 7.50 ต่อปี และ 7.50 ต่อปี ตามลําดับ (ตั้งแต่

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน) 

 ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้จัดประเภทเงินให้กู ้ยืมระยะสั ้นเป็นระยะยาว เนื ่องจากบริษัทย่อยได้ออก 

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ทั้งจํานวน ครบกําหนดวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  และ 2562 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 3.00 ล้านบาท และ 9.75 ล้าน

บาท ตามลําดับ ครบกําหนดเม่ือทวงถาม อัตราดอกเบี้ยระหว่างกันร้อยละ 7.50 ต่อปี และ 7.50 ต่อปี ตามลําดับ (ตั้งแต่เดือน

มกราคม – มิถุนายน 2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี) 

(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 1.35 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 

ต่อปี ครบกําหนดเม่ือทวงถาม  

ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด(4) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินตน้ 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 

เพิมขึนระหว่างปี 3,350,000  -  -  - 

รับชาํระระหว่างปี (2,000,000)  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,350,000  -  -  - 

ดอกเบียคา้งรับ        

ยอดคงเหลือตน้ปี -  -  -  - 

เพิมขึนระหว่างปี 36,002  -  -  - 

รับชาํระระหว่างปี (35,796)  -  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี 206  -  -  - 

รวมเงินตน้และดอกเบียคา้งรับ 1,350,206  -  -  - 

รวมทงัหมด 1,350,206  -  353,838,575  345,596,215 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

สิทธิการใช้สินทรัพย์ - บริษัท ยูเอยูซี จํากัด        

ยานพาหนะ 1,333,824  -  -  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น        

บริษัท คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด 10,640  -  -  - 

บริษัท แอมพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 159,540  159,540  -  - 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด  (มหาชน)  515,600  57,654  -  - 

บริษัท ดับบลิว. โซล่า จํากัด 322,459  10,700  -  - 

กรรมการบริษัท 506,369  361,498  196,167  50,770 

 1,514,608  589,392  196,167  50,770 

ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        

เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,000,000  3,250,000  115,692,600  85,453,082 

หัก เงินกู้ยืมที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป ี (1,000,000)  (3,250,000)  -  (85,453,082) 

 -  -  115,692,600  - 

บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด(1)        

เงินต้น        

ยอดคงเหลือต้นปี -  -  -  - 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี -  -  14,998,000  - 

จ่ายชําระระหว่างป ี -  -  (3,100,000)  - 

ยอดคงเหลือปลายป ี -  -  11,898,000  - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย        

ยอดคงเหลือต้นปี -  -  -  - 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี -  -  591,086  - 

จ่ายชําระระหว่างป ี -  -  (134,055)  - 

ยอดคงเหลือปลายป ี -  -  457,031  - 

รวมเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย -  -  12,355,031  - 
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(หน่วย : บาท) 

บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด(2) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินต้น 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

ยอดคงเหลือต้นปี -  -  85,000,000  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี -  -  11,300,000  94,000,000 
จ่ายชําระระหว่างป ี -  -  -  (9,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายป ี -  -  96,300,000  85,000,000 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย        
ยอดคงเหลือต้นปี -  -  453,082  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี -  -  6,584,487  799,377 
จ่ายชําระระหว่างป ี -  -  -  (346,295) 
ยอดคงเหลือปลายป ี -  -  7,037,569  453,082 

รวมเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย -  -  103,337,569  85,453,082 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด(3)        

เงินต้น        
ยอดคงเหลือต้นปี -  -  -  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี -  -  1,500,000  - 
จ่ายชําระระหว่างป ี -  -  (1,500,000)  - 
ยอดคงเหลือปลายป ี -  -  -  - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย        
ยอดคงเหลือต้นปี -  -  -  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี -  -  28,973  - 
จ่ายชําระระหว่างป ี -  -  (28,973)  - 
ยอดคงเหลือปลายป ี -  -  -  - 

รวมเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย -  -  -  - 

บริษัท ไพรม แมนชั่น จํากัด(4)        

เงินต้น        
ยอดคงเหลือต้นปี 3,250,000  4,250,000  -  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี -  -  -  - 
จ่ายชําระระหว่างป ี (2,250,000)  (1,000,000)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป ี 1,000,000  3,250,000  -  - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย        
ยอดคงเหลือต้นปี -  19,675  -  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 126,370  289,983  -  - 
จ่ายชําระระหว่างป ี (126,370)  (309,658)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  -  -  - 

รวมเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,000,000  3,250,000  -  - 
รวมทั้งหมด 1,000,000  3,250,000  115,692,600  85,453,082 
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(1)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจํานวน 5 ฉบับ จํานวน 11.90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยระหว่างกันร้อยละ 

7.50 ต่อปี ครบกําหนดชําระในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจํานวน 6 ฉบับ จํานวน 96.30 ล้านบาท และ 85.00 ล้าน

บาท ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยระหว่างกันร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน โดย 

ฉบับที่ 1–4  เงินกู้ยืมระยะส้ันจํานวน 87.00 ล้านบาท ครบกําหนดเม่ือทวงถาม 

 ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะส้ันเป็นระยะยาว เน่ืองจากบริษัทได้ออก

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ ครบกําหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 

ฉบับที่ 5–10  เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 9.30 ล้านบาท ครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2565 และเดือน 

สิงหาคม – ธันวาคม 2566 

(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 1.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยระหว่างกันร้อยละ 7.50 ต่อปี ครบ

กําหนดวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทจ่ายชําระเงินแล้วทั้งจํานวน 

(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 1.00 ล้านบาท และ 3.25 ล้านบาท ตามลําดับ 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ครบกําหนดเม่ือทวงถาม  

 ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 6 มกราคม 2563 และ 7 กรกฎาคม 2563 บริษัทจ่ายชําระเงินแล้ว จํานวน 2.25 ล้านบาท 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

การซื้อที่ดินรอการพัฒนา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน 

ในโครงการพัฒนาที่ดิน โดยมีการวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน จํานวน 150 ล้านบาท 

เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัท ฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดินกับ

บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จํากัด (“ไทยลานนา”) บริษัท ฯ วางเงินเพื่อเป็นหลักประกันจํานวน 150 ล้าน

บาท หากผลการศ ึ กษาไม ่ เป ็นท ี ่ พอใจ บร ิษ ัท  ฯ  ม ี ส ิ ทธ ิ ยกเล ิ กข้ อตกลงและร ับ เ ง ิ นประก ันท ั ้ ง จ ํ าน วนคื น 

โดยไม่มีภาระผูกพันในการเข้าซ้ือที่ดิน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติเปล่ียนรูปแบบการลงทุนเพื่อลดขนาดการลงทุน 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่า กับ ไทยลานนา มูลค่าตาม

สัญญา จํานวน 180 ล้านบาท และเปล่ียนแปลงมูลค่าตามสัญญาจะซ้ือจะขายเป็นจํานวน 140 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการซื้อที่ดินตามหนังสือแจ้งขอยกเลิก

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินของไทยลานนา โดยไทยลานนาจะคืนเงินประกันพร้อมค่าตอบแทนจากการยกเลิกสัญญา จํานวน 18 

ล้านบาท  

เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2559 ไทยลานนามีหนังสือแจ้งบริษัท ฯ เพื่อขอโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่   

20 เมษายน 2559 

ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื ่อวันที ่ 18 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ทําบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาเพื ่อให้  

ไทยลานนานําที่ดินมาชําระหน้ีค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญา 

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจะซ้ือจะขายดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด 

เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ไทยลานนาโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด 
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติรับทราบและให้การรับรองการตีทรัพย์ชําระหน้ี 

ขณะที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนกรรมการอิสระของบริษัท ฯ ท่านหนึ่งมีความสัมพันธ์กับ

กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของไทยลานนาในลักษณะความสัมพันธ์ คือ บุคคลในครอบครัว ทั้งน้ี ต่อมาในขณะทําสัญญาจะซ้ือจะ

ขายที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของไทยลานนา 

บริษัท ฯ ว่าจ้างบริษัท ทบทวี แอพไพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคาที่ดินรอการ

พัฒนา ราคาประเมิน จํานวน 228.80 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 

บริษัท ฯ ว่าจ้างบริษัท ทบทวี แอพไพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคาที่ดินรอการ

พัฒนา ราคาประเมิน จํานวน 237.60 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 

บริษัท ฯ ว่าจ้างบริษัท 15 ที่ปรึกษา จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคาที่ดินรอการพัฒนา ราคาประเมิน 

จํานวน 60.50 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

บริษัท ฯ ว่าจ้างบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคาที่ดินรอการ

พัฒนา ราคาประเมิน จํานวน 88.00 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

บริษัท ฯ ว่าจ้างบริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคาที่ดินรอการ

พัฒนา ราคาประเมิน จํานวน 66.00 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 13 เมษายน 2563 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

เงินสดในมือ   116,411  611,604   42,564  26,760 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์    16,150,954  122,666,667   4,653,729  15,687,955 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน   514,052  144,291   34,693  33,395 

เงินฝากธนาคารประจําไม่เกิน 3 เดือน 21,090  3,000   2,000  2,000 

รวม 16,802,507  123,425,562  4,732,986  15,750,110 

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด 
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8. สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 

ผลกระทบของการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 4 เนื ่องจากการปฏิบัติในช่วงการเปลี ่ยนแปลงที ่เลือกในการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติจึงไม่ต้องปรับปรุงข้อมูล

เปรียบเทียบเพื่อให้สะท้อนข้อกําหนดใหม่ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น        

เงินลงทุนชั่วคราว -    8,321,356  -    4,291,751 

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์(กองทุนรวม) ที่วัด 

     มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 96,120  -  20,306  - 

รวม 96,120    8,321,356  20,306    4,291,751 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กองทุนรวม) เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์อย่าง

เดียวกันซ่ึงเป็นข้อมูลระดับที่ 1 

9. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

ลูกหน้ีการค้า – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 4,619,256  614,130  -  - 

ลูกหน้ีการค้า 30,816,802  24,414,268   3,181,550    2,245,780 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1,892,482)  (2,354,789)  -  -   

รวมลูกหน้ีการค้า 33,543,576  22,673,609   3,181,550    2,245,780 

มูลค่าของงานที่ทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 9,202,056  -  -  - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 262,800  525,600  796,937    90,383 

ลูกหน้ีอ่ืน 460,097  169,312   276,054    28,240 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 4,659,107  -   -  - 

เงินทดรองจ่ายตามสัญญาร่วมทุน 20,966,360  9,044,586   -  - 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (14,712,896)  (141,071)  -  -   

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11,635,468  9,598,427  1,072,991  118,623 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 54,381,100    32,272,036  4,254,541  2,364,403 
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ลูกหน้ีการค้าแยกตามจํานวนวันที่ค้างชําระได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 2562 

ลูกหน้ีการค้า       

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 21,281,938  20,305,156   177,193   1,744,963 

เกินกําหนดชําระ        

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน 9,433,905   2,688,272  2,728,596   455,399 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 1,685,286   184,730   81,361   19,570 

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 1,480,697   1,724,728  162,290   9,898 

มากกว่า 12 เดือน 1,554,232   125,512   32,110   15,950 

รวม 35,436,058  25,028,398  3,181,550   2,245,780 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1,892,482)  (2,354,789)  -  - 

รวมลูกหน้ีการค้า 33,543,576  22,673,609  3,181,550    2,245,780 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  กลุ่มบริษัทมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะได้รับในอนาคตตามสัญญาเช่าและบริการ ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินขั้นตํ่าที่ได้รับตามสัญญาเช่าและบริการ ใน 1 ปี 144,000 144,000 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2,495,860 15,573,000 - 14,000,000 

บวก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  14,571,825 - - - 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) (462,307) (13,077,140) - (14,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 16,605,378 2,495,860 - - 

ทดรองจ่ายตามสัญญาร่วมทุน 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (“บริษัทย่อย”) 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยทําสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด (“เวลท์ พาวเวอร์”) 

สําหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัทแห่งหน่ึง โดยสาระสําคัญของสัญญาร่วมลงทุน มีดังน้ี 
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1. ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

1.1 เวลท์ พาวเวอร์  

� ออกแบบและติดตั ้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ตามขอบเขตการดําเนินงานและ

รายละเอียดประมาณงาน 

� สํารวจ ศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบติดตัง้ รวมทั้งการรับรองทางวิศวกรรม การจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบนําเสนอทําสัญญาจ้างจนแล้วเสร็จ รวมถึงจัดหาค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับค่าเครื่องมือช่าง อุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารและควบคุมโครงการ 

� จัดซ้ืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับโครงการ รวมถึงจัดหาแรงงานในการติดตั้งอุปกรณ์จนแล้วเสร็จ 

� บํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในระยะเวลา 2 ปีตามระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ในสัญญา

จ้างภายใต้โครงการ 

1.2 บริษัทย่อย 

� ร่วมวางแผนการบริหารโครงการ 

� จัดหาค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับใช้โครงการที่ เวลท์ พาวเวอร์จัดหามาเพื่อ

ดําเนินโครงการ 

� ประสานงาน ติดตาม เรียกเก็บเงินค่าจ้างตามงวดงานจากผู้ว่าจ้าง 

2. ตกลงแบ่งผลประโยชน์จากกําไรขั้นต้น จํานวน 43,000 บาท ต่องาน (Site) ในสัดส่วนร้อยละ 70 เป็นส่วนของ เวลท์ พาวเวอร์ และ

ร้อยละ 30 เป็นส่วนของบริษัทย่อย 

3. บริษัทย่อยวางเงินประกัน จํานวน 2.00 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการทําสัญญาร่วมลงทุน ทั้งนี้ เวลท์ พาวเวอร์   

จะคืนเงินหลักประกัน โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายของโครงการ หรือภายใน 15 วันนับจากวันยกเลิกสัญญา

ร่วมลงทุน 

4. สัญญาร่วมลงทุนกําหนดระยะเวลา 3 ปี  

ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยและเวลท์ พาวเวอร์ อยู่ระหว่างการดําเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จํานวน 46 งาน อย่างไรก็ตาม งาน

ติดตั ้ งระบบผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิตย ์ ไม ่สามารถส่งมอบงานให้ แก่ ผู ้ ว ่ าจ ้ า งได้ ต ามกําหนด ทํา ให ้  

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ยังไม่ได้รับผลตอบแทนจากการร่วมลงทุน 

บริษัท ฯ มีรายละเอียดในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังน้ี 

(1) สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามกําหนด  

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด เข้าทําสัญญาร่วมลงทุนในโครงการติดตั้งระบบการผลิตกําลังไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ที่สถานีฐาน 

จํานวน 365 สถาน ีฐาน ค ิดเป ็นม ูลค ่างานประมาณ 65.70 ล ้านบาท ให ้ก ับบร ิษ ัทแห่งหน ึ ่ง (ผ ู ้ซ ื ้ อ) เม ื ่อว ันที่   

21 พฤศจิกายน 2562 ในการต ิดต ั ้งระบบดังกล่าว ผ ู ้ซ ื ้อกําหนดให้ส ่งมอบงานจํานวน 30 สถานีฐาน ภายในวันที่   

31 ธันวาคม 2562 แต่ในระหว่างก่อสร้างผู้ซ้ือส่ังแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงแบบก่อสร้างหลายอย่าง ทําให้งานก่อสร้างที่ทําไป

แล้วต้องแก้ไข ประกอบกับการก่อสร้างเริ่มปลายปี 2562 ผู้รับเหมางานก่อสร้างหลายรายทิ้งงานไม่มาทํางานภายในกําหนดทํา

ให้การก่อสร้างล่าช้า  

(2) สรุปสาระสําคัญของสัญญาร่วมลงทุนและรายละเอียดคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ต้องรับผิดชอบจากการไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม

กําหนดอย่างไร  
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ตามสัญญาร่วมลงทุนฉบับลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีสาระสําคัญดังน้ี  

(ก) บริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าตามขอบเขต

งานของผู้ซื้อ งานวิศวกรรม งานบํารุงรักษา งานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการและควบคุมโครงการ  

(ข) บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนการบริหารโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สําหรับใช้ในโครงการ 

ค่าดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ตามจํานวนและรายการวัสด ุอุปกรณ์ทีกํ่าหนดไว้  

(ค) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขั ้นต้น (กําไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายขายบริหาร และไม่รวมค่าบํารุงรักษาหล ังติดตั้ง)  

แบ่งให้บริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด ร้อยละ 70 แบ่งให้บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ร้อยละ 30  

(ง) กรณีมีข้อพิพาทตามสัญญาร่วมลงทุน หรือมีข้อพิพาทอันเก่ียวเน่ืองจากโครงการที่เกิดจากการเรียกเก็บเงิน การชําระเงิน 

หรือการดําเนินการอ่ืน ๆ คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับข้อพิพาทให้

คู่สัญญาตกลงกันตามความเหมาะสม  

สําหรับความรับผิดชอบจากการไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนด เป็นเรื่องการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่คู่สัญญาตอ้งรับผิดชอบ

และแก้ไขปัญหาร่วมกันตามที่เรียนไว้ใน (ง) หากผู้ซ้ือไม่รับมอบงานตามที่ส่งมอบ หรือรับมอบงานโดยมีเงื่อนไข บริษัท เวลท์ 

พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด กับ บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและ ร่วมกันรับผิดชอบตามความเหมาะสม  

(3) ความเส่ียงที่บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน และแนวทางในการดําเนินการเพ่ือบรรเทาความ

เสียหาย  

ความเส่ียงในการที่บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด จะไม่ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนคงมีเพียงประการเดียว คือผู้ซ้ือไม่รับมอบ

งานและบอกเลิกสัญญา และตามที่เรียนไว้ใน (1) ดังกล่าว บริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด ได้ส่งมอบงานแล้วจํานวน 30 

สถานีฐาน และอยู่ระหว่างการตรวจรับมอบงานของผู้ซ้ือ นอกจากน้ี การดําเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบสําหรับสถานีฐานอ่ืน 

ๆ ยังคงดําเนินการอยู่มิได้ถูกผู้ซ้ือบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด และอยู่ระหว่างการเจรจาแก้ไขปัญหาเรื่องการก่อสร้างระหว่างผู้

ซ ื ้ อ ก ั บ บ ร ิ ษ ั ท  เ ว ล ท ์  พ า ว เ ว อ ร ์  โ ซ ล ู ช ั ่ น  จ ํ า ก ั ด  ซ ึ ่ ง ก า ร ด ํ า เ น ิ น ก า ร ต า ม ส ั ญ ญ า 

เม่ือแล้วเสร็จและผู้ซ้ือตรวจรับมอบงานแล้ว บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด จะได้รับผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 9.42 

ของเงินลงทุน 

อย่างไรก็ตามสําหรับแนวทางในการดําเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนนั้น บริษัทพร้อมกับ

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด และ บริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด ได้เข้าพบกับผู้ซื้อเพื่อรับทราบแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในโครงการ ซึ่งผู้ซื้อรับทราบปัญหาทั้งหมดแล้ว จึงตกลงให้บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด 

ก่อสร้างและติดตั้งระบบจํานวน 100 สถานีฐาน มูลค่างานประมาณ 19.56 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเสียหายของบริษัท 

สระบุรี โซล่าร์ จํากัดในระหว่างการเจรจาแก้ไขปัญหากับบริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด อย่างไรก็ตามบริษัท เวลท์ พาว

เวอร์ โซลูชั่น จํากัดไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่เจรจากับผู้ซ้ือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติให้บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ยกเลิกสัญญากับ

บริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด เน่ืองจากบริษัท เวลท์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จํากัด ผิดสัญญาร่วมลงทุน โดยบริษัทพิจารณาจะ

ดําเนินคดีต่อไป และผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับรายการดังกล่าว

จํานวน 14.57 ล้านบาท 
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10. เงินให้กู้ยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 2562 

เงินใหกู้ย้ืม 

– บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 1,350,206  -  448,009,058   430,792,921 

– บุคคล/บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 87,850,566  85,831,662  85,831,662  85,831,662 

 89,200,772  85,831,662  533,840,720  516,624,583 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น        

  – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) -  -  (94,170,483)  (85,196,706) 

  – บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน (85,831,662)  (85,831,662)  (85,831,662)  (85,831,662) 

 3,369,110  -  353,838,575  345,596,215 

หัก ส่วนที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงปี        

  – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) (1,350,206)  -  (3,055,168)  (345,596,215) 

  – บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน (2,018,904)  -  -  - 

 (3,369,110)  -  (3,055,168)  (345,596,215) 

 -  -  350,783,407  - 

10.1 เงินให้กู้ยืมบุคคล/บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

เงินให้กู้ยืม 87,850,566  85,831,662  85,831,662  85,831,662 

ลูกหน้ีแฟคเตอริ่ง -  -  -  - 

 87,850,566  85,831,662  85,831,662  85,831,662 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (85,831,662)  (85,831,662)  (85,831,662)  (85,831,662) 

สุทธิ 2,018,904  -  -  - 
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การเปล่ียนแปลงของเงินให้กู้ยืม – บุคคล/บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 1   ณ วันที่ 31 

 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ธันวาคม 2563 

เงินให้กู้ยืม – บุคคล/บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน     

เงินต้น 76,680,908 2,000,000 - 78,680,908 

ดอกเบี้ยค้างรับ 9,150,754 18,904 - 9,169,658  
85,831,662 2,018,904 - 87,850,566 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (85,831,662) - - (85,831,662) 

สุทธิ - 2,018,904 - 2,018,904 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 1   ณ วันที่ 31 

 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ธันวาคม 2563 

เงินให้กู้ยืม – บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน     

เงินต้น 76,680,908 - - 76,680,908 

ดอกเบี้ยค้างรับ 9,150,754 - - 9,150,754  
85,831,662 - - 85,831,662 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (85,831,662) - - (85,831,662) 

สุทธิ - - - - 

การเปล่ียนแปลงของลูกหน้ีแฟคเตอริ่ง สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 1   ณ วันที่ 31 

 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีแฟคเตอริ่ง     

เงินต้น - 3,719,625 (3,719,625) - 

ดอกเบี้ยค้างรับ - 145,439 (145,439) - 

สุทธิ - 3,865,064 (3,865,064) - 
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- เงินให้กู้ยืมบุคคล/บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

เงินให้กู้ยืมบริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

ในปี 2552 บริษัท ฯ ทําสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด (“ธัญญรุ่งเรือง

ชัย”) จํานวน 70 ล้านบาท ต่อมาในปี 2553 บริษัท ฯ และธัญญรุ ่งเร ืองชัยตกลงโอนดอกเบี ้ยค้างรับ

บางส่วน จํานวน 6.68 ล้านบาท เป็นส่วนหน่ึงของเงินต้น อย่างไรก็ตาม ธัญญรุ่งเรืองชัยผิดนัดชําระหน้ี

และเจรจาขอผ่อนผันหลายครั้ง 

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยหุ้นสามัญของธัญญรุ่งเรืองชัยของผู้ถือหุ้นรายหน่ึง จํานวน 800,000 

ห ุ ้ น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และผู้บริหารท่านหน่ึงของธัญญรุ่งเรืองชัยเป็นผู้คํ้าประกันร่วม 

ฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ ดําเนินการแต่งตั้งทนายเพื่อยื่นขอรับชําระหนี้กรณี บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย 

(ประเทศไทย) จํากัด ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ทั้งนี้ บริษัท ฯ บันทึกค่าเผื่อผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจํานวน 

ในปี 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคําส่ังเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ กําหนดให้บริษัท ฯ รับชําระหน้ีอัตรา

ร้อยละ 58.73 ของ จํานวนเงินต้นที่มีสิทธิได้รับชําระหน้ี คิดเป็นจํานวน 98.37 ล้านบาท โดยกําหนดให้รับ

ชําระหน้ีตามแผนจํานวน 15 ปี ดังน้ี 

- ปีที่ 1 – 15 จํานวนเงินที่มีสิทธิได้รับชําระตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมเป็นจํานวน 5.27 ล้านบาท 

- รับชําระงวดสุดท้าย จํานวน 93.10 ล้านบาท 

ปัจจุบันฯ ลูกหน้ี/ผู้ทําแผน ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษต่อศาลล้มละลายกลาง คดีจึง

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

เงินให้กู้ยืมบบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืม – บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน โดยทําสัญญาให้กู้ยืมเงิน 

ณ  ว ั น ที่   

9 ธันวาคม 2563 ครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และบุคคลที่ไม่

เกี่ยวข้องกันได้ทําการจดจํานองห้องชุด เนื้อที่รวม 70.13 ตารางวา ในราคาทั้งสิ้นจํานวน 2 ล้านบาท 

ให้แก่บริษัท 

- ลูกหน้ีแฟคเตอริ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมแฟคเตอริ่ง แบบมีสิทธิไล่เบี้ย กับบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงจํานวน 

3.41 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี ครบกําหนดวันที่ 6 ตุลาคม 2563 

ทั้งนี้บริษัทเอกชนดังกล่าวได้ขอขยายระยะเวลาการจ่ายชําระเงินออกไปเป็นวันที ่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี โดยเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับชําระเงินแล้วทั้งจํานวน 
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11. สินค้าคงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

ภตัตาคารรา้นอาหาร        

อาหารและเครื่องดื่ม 328,226  603,919  -  - 

วัสดุส้ินเปลือง 190,652  180,452  -  - 

 518,878  784,371  -  - 

ผลติและจําหน่ายพดัลมตดิเพดาน        

สินค้าสําเร็จรูป 1,692,827  43,621,892  1,692,827  43,621,892 

งานระหว่างทํา -  1,267,506  -  1,267,506 

วัตถุดิบ -  1,220,788  -  1,220,788 

 1,692,827  46,110,186  1,692,827  46,110,186 

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์        

บ้านพร้อมที่ดิน   49,547,760    53,099,891  -  - 

        

รบัเหมากอ่สรา้ง        

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง   2,112,243  -  -  - 

   53,871,708  99,994,448  1,692,827  46,110,186 

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (2,373,452)  (44,817,373)  (1,692,827)  (44,799,063) 

   51,498,256  55,177,075  -    1,311,123 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 44,817,373        50,089,342  44,799,063        50,071,032 

ตั้งเพิ่ม 680,625  -  -  - 

โอนกลับ/ จําหน่ายระหว่างปี (43,124,546)         

(5,271,969) 

 (43,106,236)         

(5,271,969) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,373,452  44,817,373  1,692,827  44,799,063 

ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าคงเหลือแสดงอยู่ในต้นทุนขาย ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้ประมูลขายพัดลมเพดาน

และโคมไฟแอลอีดีทั้งหมดในราคาไม่ตํ่ากว่า 4 ล้านบาท ทั้งน้ีในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ผู้ชนะประมูล โดยบริษัทและบริษัท

ผู้ชนะประมูลได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายพัดลมติดเพดานและโคมไฟแอลอีดีในราคา 5.10 ล้านบาท โดยผู้จะซื้อตกลงจ่ายเช็คลง

วันที่ล่วงหน้า 3 งวด ดังน้ี 
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งวดที 1 ร้อยละ 40 ของราคาขาย คิดเป็นจาํนวนเงิน 2.18 ลา้นบาท เช็คลงวนัทีล่วงหน้าลงวนัที 18 ธันวาคม 2563 บริษทัไดร้ับ

ชาํระแลว้ทงัจาํนวน 

งวดที 2 ร้อยละ 30 ของราคาขาย คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.64 ลา้นบาท เช็คลงวนัทีล่วงหน้าลงวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2564 

งวดที 3 ร้อยละ 30 ของราคาขาย คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.64 ลา้นบาท เช็คลงวนัทีล่วงหน้าลงวนัที 30 เมษายน 2564 

โดยผูจ้ะซือตกลงรับมอบสินคา้ทังหมดในวนัที 30 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคลงัสินคา้ของบริษทั และผูจ้ะซือจะดาํเนินการขน

ยา้ยสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ของบริษทัให้เสร็จสินภายในวนัที 30 เมษายน 2564 

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกัดการใช ้   590,200  590,200  -  - 

ค่าดาํเนินคดีความจ่ายล่วงหน้า -           10,309,278   -           10,309,278  

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า   1,246,153             1,432,893   311,309                731,203  

วสัดุสินเปลือง -                950,831   -                        -   

ภาษีมูลค่าเพิมรอเครดิต 2,164,139             3,912,749   1,408,901             3,470,171  

อืนๆ   1,382,526                450,278   12,732                        -   

 5,383,018           17,646,229   1,732,942           14,510,652  

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัการใช ้

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัการใชติ้ดหลกัประกนัการออกหนังสือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ

อืน ๆ 

ค่าดาํเนินคดีความจ่ายล่วงหน้า 

เมือว ันที 20 ธันวาคม 2562 บริษ ัท ฯ ทาํสัญญาจ้างว่าความกับสํานักงานกฎหมายแห่งหนึงเพือจัดหาทนายความ 

เขา้ดาํเนินคดีกบั 

1) กรรมการบริษทั และอดีตกรรมการบริษทั ซึงเป็นผูอ้นุมัติให้ทาํธุรกรรมตามรายงานการตรวจสอบพิเศษรายการทีเกิดขึน

ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2561  

2) บุคคลภายนอก 

บริษทั ฯ ตกลงชาํระค่าดาํเนินคดีและค่าจา้งว่าความ ดงันี 

1) ค่าดาํเนินคดีเป็นการเหมา จาํนวน 15 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายชาํระแบ่งเป็น 3 งวด ดงันี 

งวดที 1 จ่ายชาํระภายในวนัที 23 ธันวาคม 2562 จาํนวน 10 ลา้นบาท (บริษทัจ่ายชาํระแลว้ทงัจาํนวนในปี 2562) 
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งวดที ่2 จ่ายชําระวันยื่นฟ้องคดีอาญา จํานวน 2.50 ล้านบาท (บริษัทจ่ายชําระแล้วทั้งจํานวนในปี 2563) 

งวดที ่3 จ่ายชําระวันที่ศาลมีคําส่ังประทบัรับฟ้องในคดีอาญา จํานวน 2.50 ล้านบาท (บริษัทจ่ายชําระแล้วทั้งจํานวนในปี 

2563) 

2) ค่าจ้างว่าความเป็นการเหมาอัตราร้อยละ 10 ของจํานวนเงินที่บริษัท ฯ ได้รับชําระจากจําเลย 

บริษัท ฯ มีรายละเอียดในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวข้างต้นดงัน้ี 

1) ที่มาที่ไปของเหตุการณ์และสาเหตุของการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย 

เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงของบริษัท ฯ มีหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจสอบขอให้เร่งแต่งตั้งกรรมการ

ผู้จัดการคนใหม่ และให้ตรวจสอบว่ามีการทุจริตในการบริหารงานและมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ 

หรือไม่ ซ่ึงประธานกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเรื่องการตรวจสอบทุจริตและการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่ผู้ถือ

หุ้นมีหนังสือร้องเรียน เป็นหน้าที่สําคัญของบริษัท ฯ ที่ต้องจัดการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริต หรือมีการเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่มีการร้องเรียนจริงหรือไม่ ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในขณะน้ันตรวจสอบเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพียงแต่รับทราบเรื่อง

การร้องเรียน โดยมิได้จัดให้มีการตรวจสอบแต่ประการใด ประธานกรรมการตรวจสอบจึงจําเป็นต้องว่าจ้างสํานักงาน

กฎหมายภายนอก ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องตามหนังสือร้องเรียน ซ่ึงปรากฏข้อเท็จจรงิจากการตรวจสอบของ

สํานักงานกฎหมายภายนอกว่า ในการซ้ือขายที่ดินบรเิวณเกาะสิเหร ่จังหวัดภูเก็ต กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงของบริษัท ฯ 

ในขณะที่ทํารายการซ้ือขายที่ดิน (ปัจจุบันลาออกแล้ว)  

มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเจ้าของที่ดินที่บริษัทเข้าทํารายการซ้ือขายโดยอยู่กินด้วยกันฉันท์

สามีภรรยามีบุตรด้วยกันและอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แต่กรรมการตรวจสอบคนดังกล่าวปกปิดเรื่องความสัมพันธ์เก่ียวข้องไม่

แจ้งให้บริษัททราบ การกระทําดังกล่าวจึงเป็นการกระทําฝ่าฝืนกฎหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบจึงมีหนังสือถึงหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องแจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมของกรรมการตรวจสอบคนดังกล่าว ตามข้อเท็จจริงที่ได้จากตรวจสอบของสํานักงาน

กฎหมายภายนอก ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้ดําเนินคดีกับกรรมการตรวจสอบคนดังกล่าวและผู้เก่ียวข้องทุกคนแล้ว (หมายเหตุ 37) 

2) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มีมติ

อนุมัติให้จ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายย้อนหลังซ่ึงเกิดจากกรรมการอิสระท่านหน่ึงว่าจ้างบริษัทที่

ปรึกษากฎหมายระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 จํานวน 316 รายการ รวมเป็นจํานวนเงิน 3.83 ล้าน

บาท ซ่ึงเป็นการว่าจ้างส่วนตัวโดยไม่ผ่านขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและไม่ได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทอย่างแท้จริง และ 

มีแนวทางดําเนินการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

ค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จํานวน 316 รายการ รวม 3.83 ล้านบาท บริษัท ฯ  

ได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้วก่อนชําระค่าบริการให้กับสํานักงานกฎหมายภายนอก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเก่ียวข้องและเป็น

ประโยชน์กับการดําเนินงานของบริษัท ฯ กล่าวคือ เม่ือตรวจพบการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและได้รายงานพฤติกรรม

ของอดีตกรรมการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว ทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับอดีต

กรรมการตรวจสอบคนดังกล่าว ส่งตัวแทนเข้ามาติดต่อกับบริษัท ฯ ให้เป็นผู้ประสานงานในการซ้ือขายหุ้นเพื่อนําเงิน

ชําระหน้ีให้กับบริษัท ฯ  ซ่ึงบริษัท ฯ จําเป็นต้องได้รับคําแนะนําทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายในการประชุม

หารือเรื่องการซ้ือขายหุ้น การประชุมร่วมกันระหว่างบริษัท ฯ กับตัวแทนผู้ถือหุ้น  

การจัดเตรียมสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงหากการซ้ือขายเป็นผลสําเร็จบริษัท ฯ จะได้รับชําระหน้ีคืนครบถ้วน ค่าใช้จ่าย

จํานวน 316 รายการ รวม 3.83 ล้านบาท จึงไม่มีกรณีใดที่ไม่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท ฯ   



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

155 รายงานประจาํป ี2563 

ทั้งน้ีการตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นการงานที่สําคัญที่

บริษัท ฯ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบโดยเร็ว แต่ข้อเท็จจริงในกรณีน้ีปรากฏว่าผู้ถือหุ้นร้องเรียน เรื่องดังกล่าวมายังประธาน

กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 แต่กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

ในขณะน้ัน เพิกเฉยไม่นําพาที่จะจัดให้มีการตรวจสอบโดยเร็ว ปล่อยเรื่องไว้จนล่วงเลยถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ก็ยังไม่มีการ

ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีจึงเป็นเรื่องทีบ่ริษัท ฯ ไม่จัดให้มีการว่าจ้าง ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้ง ๆ 

ที่เรื่องดังกล่าวน้ีเป็นเรื่องสําคัญและอาจมีผลกระทบต่อฐานะและการดําเนินการของบริษัท ฯ  ประธานกรรมการตรวจสอบจึง

ต้องว่าจ้างสํานักงานกฎหมายภายนอกให้ดําเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง อันเป็นการจัดการงานนอกส่ัง และปรากฏต่อมาว่า

การจัดการงานครั้งน้ีทําให้บริษัท ฯ ทราบถึงการกระทําที ่ฝ่าฝืนกฎหมายของอดีตกรรมการตรวจสอบ ที่ปกปิดความสัมพันธ์

เก่ียวข้องกับกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ  เจ้าของที่ดินบริเวณเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต ที่บริษัท ฯ เข้าทําสัญญาซ้ือขาย 

ผลของการจัดการงานนอกส่ังของประธาน กรรมการตรวจสอบจึงเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ  บริษัทฯจึงต้องชดใช้เงินที่ประธาน

กรรมการตรวจสอบออกไปคืนให้กับประธานกรรมการตรวจสอบ กรณีจึงมิใช่การจัดซ้ือจัดจ้างตามปกติของการประกอบ

กิจการของบริษัท ฯ  แต่เป็นการจัดการงานนอกส่ังที่สมประโยชน์ตัวการ (บริษัท) ซ่ึงหากกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทในขณะน้ัน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต จัดให้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยเร็ว 

จะไม่เกิดการจัดการงานนอกส่ังตามกรณีน้ีเลย ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ได้กําชับให ้

พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัท ฯ โดยเคร่งครัดแล้ว กล่าวคือในการจัดซ้ือจัดจ้าง วัสดุ

อุปกรณ์ทุกประเภทเจ้าหน้าที่จัดซ้ือต้องจัดให้มีการเปรยีบเทียบราคาจากผู้ค้าอย่างน้อย 3 ราย เสนอให ้ผู้บังคับบัญชาใหค้วาม

เห็นชอบตามลําดับ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วจึงเสนอให้ผู้มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้อนุมัติหากฝ่า

ฝืนถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีโทษไล่ออกจากงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
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13. เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (วิธีส่วนได้เสีย) (วิธีราคาทุน) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 60,796,478 53,199,890 

ลงทุนเพิ่ม  36,000,000 - 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม (1,046,131) - 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์            6,479,964 - 

เงินปันผลรับ (1,919,219) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   100,311,092 53,199,890 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
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ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสําคัญโดยสรุปมีดังน้ี 

                                                         (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ทุนชําระแล้ว สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม รายได้รวมสําหรับปี กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม ณ วันที่  31 ธันวาคม ณ วันที่  31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด 80,000,000 80,000,000 81,250,148 81,930,907 955,136 1,105,276 80,295,012 13,292,383 180,381 2,425,944 

บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 39,000,000 39,000,000 43,567,642 41,392,107 2,667,120 452,655 40,900,522 2,640,323 3,502,248 1,427,411 

บริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 140,000,000 - 344,482,068 - 256,625,627 - 317,835,815 - 15,037,999 - 
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บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท ฯ ทําบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“105 โซล่า”) กับ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) (“วินโคสท์”) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร มูลค่า

การลงทุน จํานวน 19.89 ล้านบาท เพื่อเข้าไปมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนชําระแล้ว 

บริษัท ฯ จ่ายชําระค่าหุ้นบางส่วน จํานวน 14 ล้านบาท และบริษัท ฯ จะจ่ายชําระมูลค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จํานวน 5.89 ล้านบาท ก็

ต่อเม่ือ 105 โซล่า จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และวินโคสท์จะโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันที่

ได้รับชําระเงินครบทั้งจํานวน 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัท ฯ ยกเลิกการลงทุนใน 105 โซล่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าเกินกว่าที่กําหนด โดย

บริษัท ฯ แจ้งความประสงค์ยกเลิกการลงทุนใน 105 โซล่า และวินโคสท์ ชําระเงินค่าหุ้นคืนแก่บริษัท ฯ  ดังน้ัน บริษัท ฯ จัดประเภท

บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนดังกล่าวไปไว้ในบัญชีลูกหน้ีอ่ืน 

ในระหว่างปี 2561 บริษัท ฯ ยังไม่ได้รับชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวจากวินโคสท์ ฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ แต่งตั้งทนายความและยื่น

ฟ้องวินโคสท์ในคดีแพ่ง ดังน้ัน บริษัท ฯ พิจารณาบันทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจํานวน 

เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษัท ฯ ทําบันทึกข้อตกลงขอถอนฟ้องคดีกับวินโคสท์ โดยวินโคสท์ตกลงโอนหุ้นของ 105 โซล่า จํานวน 

1.73 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้บริษัท ฯ เพื่อเป็นการชําระหน้ีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นผลทําให้บริษัท ฯ มีสัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ 44.36 ของทุนชําระแล้วในบริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.24 บาท 

จํานวน 0.95 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.05 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท 

จํานวน 0.20 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.09 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.858 บาท 

จํานวน 3.35 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.19 ล้านบาท 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ฯ  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท จํานวน 

0.43 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.02 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.24 บาท 

จํานวน 1.90 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.10 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.065 บาท 

จํานวน 0.52 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.03 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.024 บาท 

จํานวน 0.19 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.01 ล้านบาท 
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บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติลงทุนซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท  

พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจจําหน่ายและให้บริการคัดแยกถ่านหิน โดยบริษัท ฯ จะเข้าซ้ือเงินลงทุนใน

บริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ในราคาพาร์ จํานวน 360,000 หุ้น เป็นเงินจํานวน 36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

36 ของทุนจดทะเบียน จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด โดยมีเงื่อนไขการจ่ายชําระดังน้ี 

1) วันที่ 2 มีนาคม 2563 วางมัดจํา จํานวน 10 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็น

ประกัน 

2) ชําระจํานวน 26 ล้านบาท ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี บริษัท ฯ ได้จ่ายชําระเงินดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน 

เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้จะซ้ือ ได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์จะซ้ือหุ้นของบริษัท พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด จํานวน 

360,000 หุ้น จากบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด 

เม่ือวันที ่21 กันยายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 

8/2563 มีมติอนุมติรับคําเสนอของผู้จะซ้ือ 

เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัทได้จัดส่งหนังสือตอบรับความประสงค์ซ้ือหุ้น 

เม่ือวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด และผู้จะซ้ือดังกล่าวได้จัดทําสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น บริษัท พรีเม่ียม เอ็น

เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด จํานวน 360,000 หุ้น ในราคา 39 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายชําระหน้ี ดังน้ี 

1) เงินมัดจําจํานวน 1 ล้านบาท จ่ายชําระโดยแคชเชียร์เช็คลงวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2564 (บริษัทได้รับชําระแล้วทั้งจํานวน) 

2) ส่วนที่เหลือจํานวน 38 ล้านบาท ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซึงแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 ร้อยละ (หน่วย : พนับาท) 

 สัดส่วน ทุนชาํระแลว้ จาํนวนเงิน เงินปันผลรับ 

บริษทัย่อย การลงทุน 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค.62 

บริษทั ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จาํกดั 100 200,000 200,000 200,000 200,000 - - 

บริษทั เอซีซี อินฟรา จาํกดั 100 330,000 330,000 330,000 330,000 - - 

บริษทั เอซีซี แลนด์มาร์ค จาํกดั 75 50,000 50,000 37,500 37,500 - - 

บริษทั เอซีซี กรีน เอนเนอร์จ ีจาํกดั 100 3,250 3,250 3,250 3,250 - - 

บริษทั บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 51 49,000 49,000 24,990 24,990 750 3,499 

บริษทั เอซีซี  แคปปิตอล จาํกดั 
100 100,000 100,000 100,000 100,000 

- - 

รวม    695,740 695,740 750 3,499 

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า    (183,243) (157,870)   

เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ    512,497 537,870   

ในระหว่างปี 2563 บริษัท ฯ ไดพ้ิจารณามลูค่าทีคาดว่าจะไดร้บัคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยพบว่า ในปี 2562 บริษัทฯ บนัทึก

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตาํไป จาํนวน 8.78 ลา้นบาท ทังนีรายการดังกล่าวมีมูลค่าทีไม่มีสาระสาํคัญ 

บริษัท ฯ จึงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปัจจุบนั 

เงินลงทุนในบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ครังที 5/2563 เมือวันที  

29 พฤษภาคม 2563 มีมติให้หยุดประกอบกิจการของบริษทั ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จาํกดั “ซี.อี.ไอ.” ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ฯ โดย

ไม่มีกําหนด เนืองจาก ซี.อี.ไอ. ประกอบกิจการร้านอาหารและการจัดประชุมสัมมนา และได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงรายไดร้้อยละ 90 ของ ซี.อี.ไอ. มาจากนกัท่องเทียวและการ

จัดประชุมสัมมนา บริษทั ฯ ไม่สามารถประเมินได้ว่าสถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเมือใด แต่ ซี.อี.ไอ. มีภาระค่าใช้จ่ายเดือนละ

ประมาณ 1.80 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้หยุดประกอบกิจการของ ซี.อี.ไอ. และเลิกจา้งพนกังาน 

ทงันีบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จาํกัด ไดห้ยุดประกอบกิจการตามทีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ตงัแต่วนัท ี1 เมษายน 2563 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริหารของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ครังที 12/2563  

เมือวนัที 11 กนัยายน 2563 มีมติอนุมติัเห็นสมควรเปิดดาํเนินกิจการในส่วนของศูนยป์ระชุมสัมมนาคุม้คาํโดยจะเปิดดาํเนินการ

ในวันที 18 กันยายน 2563 ในส่วนของกิจการร้านอาหารพลบัพลาเห็นควรชะลอไวก้่อนเนืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ

นกัท่องเทียวต่างชาติซึงในช่วงเวลานีไดร้ับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างต่อเนืองและไม่สามารถคาด

เดาหรือประเมินสถานการณ์ไดว้่าจะยุติลงเมือใด 
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เงินลงทุนในบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฯ ทําสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสามัญของบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด (“เอซีซี กรีน 

เอนเนอร์จี”) ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิที่ดินรอการพัฒนา (หมายเหตุ 19) จํานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด กับ

บุคคลอ่ืน (“ผู้จะซ้ือ”) มูลค่าตามสัญญา จํานวน 185 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

1) ราคาหุ้นที่ซ้ือขาย จํานวน 38.30 ล้านบาท 

2) ภาระหน้ีสินที่ เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี มีต่อบริษัท ฯ  จํานวน 146.70 ล้านบาท 

ผู้จะซ้ือตกลงวางเงินมัดจํา จํานวน 37 ล้านบาท โดยแบ่งชําระเงินมัดจําดังน้ี 

1) ผู้จะซ้ือวางเงินมัดจําในวันทําสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น จํานวน 10 ล้านบาท 

2) ผู้จะซ้ือตกลงวางเงินมัดจําภายใน 30 วัน นับแต่วันทําสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้น จํานวน 27 ล้านบาท 

ผู้จะซื้อตกลงชําระเงินส่วนที่เหลือ จํานวน 148 ล้านบาท ภายใน 120 วัน นับแต่วันทําสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้นพร้อมทั้งโอน

กรรมสิทธ์ิหุ้นที่ซ้ือขาย 

คู่สัญญาตกลงภาระหน้าที่ของบริษัท ฯ ในการโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นที่ซ้ือขายอยู่ภายใต้ความสําเร็จของเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

1) บริษัท ฯ ดําเนินการตามข้อกําหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ขายหุ้นที่ซ้ือขายพร้อมที่ดินรอการพัฒนาให้แก่ผู้จะซ้ือ 

เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ฯ ทําหนังสือถึงผู้จะซ้ือให้ชําระเงินค่าซ้ือขายส่วนที่เหลือ จํานวน 148 ล้านบาท ภายในวันที่ 27 

มิถุนายน 2562 และรับโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นของ เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี หากผู้จะซ้ือไม่ปฏิบัติตาม บริษัท ฯ ถือว่าผู้จะซ้ือผิดสัญญา

และบริษัท ฯ จะใช้สิทธิริบเงินมัดจํา 

เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้จะซ้ือทําหนังสือขอขยายระยะเวลาสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นสามัญ จากเดิมครบกําหนดในวันที่ 26 

มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2562 บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาและเสนอแนวทางการชําระราคาค่าหุ้นส่วนที่เหลือ หากผู้จะซ้ือไม่

ดําเนินการตามแนวทางที่บริษัท ฯ เสนอ บริษัท ฯ จะใช้สิทธิริบเงินมัดจํา จํานวน 37 ล้านบาท 

เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัท ฯ ปลดจํานองที่ดินรอการพัฒนาของ เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี ซ่ึงใช้เป็นหลักประกันการออกหุ้น

กู้ของบริษัท ฯ  

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัท ฯ บันทึกรับรู้การริบเงินมัดจําจากผู้จะซื้อทั้งจํานวน และบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส 3 ปี 2562 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้จะซ้ือทําหนังสือยืนยนัการซ้ือหุ้นสามัญตามราคาและเงื่อนไขเดิม โดยขอขยายระยะเวลาชําระเงินค่า

หุ้นส่วนที่เหลือ จํานวน 148 ล้านบาท ดังน้ี 

1) ชําระค่าหุ้น จํานวน 10 ล้านบาท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

2) ชําระค่าหุ้น จํานวน 10 ล้านบาท ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 

3) ชําระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จํานวน 128 ล้านบาท พร้อมทั้งโอนกรรมสิทธ์ิหุ้นสามัญตามสัญญาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
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เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ฯ ทําหนังสือถึงผู้จะซ้ือเพื่อแจ้งใช้สิทธิริบเงินมัดจําและเสนอให้ผู้จะซ้ือมาเจรจาเรื่องการซ้ือ

ขายหุ้นใหม่ ในวันที ่19 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้จะซ้ือต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 

1 ปี และแหล่งที่มาของเงินที่นํามาชําระค่าซ้ือขายมาแสดงต่อบริษัท ฯ  

เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้จะซ้ือแจ้งความประสงค์ขอซ้ือหุ้นสามัญและเจรจาทําความตกลงใหม่ โดยขอเล่ือนการเจรจาไป

ปลายเดือนธันวาคม 2562 

เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ฯ ทําหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นสามัญ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และริบ

เงินมัดจํา โดยผู้จะซื้อไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นของ เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี ก่อนผู้สนใจรายอื่น ซึ่งหากมีผู้สนใจรายอื่นเสนอเงื่อนไขที่

บริษัท ฯ พอใจ บริษัท ฯ จะพิจารณาขายหุ้น โดยไม่รอเจรจาเงื่อนไขกับผู้จะซ้ือ 

เงินลงทุนในบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด 

ในระหว่างปี 2562 บริษัท ฯ ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด จํานวน 230 ล้านบาทที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้น บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 100 ล้านบาท เป็น

จํานวน 330 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 23 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท 

บริษัทย่อยดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

เงินลงทุนในบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท จํานวน 

1.23 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.16 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้นละ 0.35 บาท จํานวน 

1.71 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.10 ล้านบาท  

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้นละ 0.80 บาท จํานวน 

3.92 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.31 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.14 

บาท จํานวน 0.69 ล้านบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มูลค่าหุ้นละ 0.16 

บาท จํานวน 0.78 ล้านบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.08 ล้านบาท 
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15. อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ  

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

  (หน่วย : บาท)  
งบการเงินรวม / งบเฉพาะกิจการ 

 

 อาคารและระบบ

สาธารณูปโภค  อาคารชุด  รวม 

ราคาทุน       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  8,800   19,757,420   19,766,220  

ซ้ือเพิ่ม 282,078   -    282,078  

จําหน่าย / ตัดจําหน่าย -  (13,299,803)  (13,299,803) 

โอนเข้า (โอนออก) -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  290,878   6,457,617   6,748,495  

ซ้ือเพิ่ม -  -  - 

จําหน่าย / ตัดจําหน่าย (141,079)  (1,704,270)  (1,845,349) 

โอนเข้า (โอนออก) -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  149,799  4,753,347  4,903,146 

ค่าเสื่อมราคาสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562   4,819    19,215,628    19,220,447  

ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี  3,920    151,185    155,105  

(โอนเข้า) โอนออก -   (13,299,797)   (13,299,797) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   8,739    6,067,016    6,075,755  

ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 45,720  151,599  197,319 

จําหน่าย / ตัดจําหน่าย (23,302)   (1,704,269)   (1,727,571)  

(โอนเข้า) โอนออก -    -    -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  31,157  4,514,346  4,545,503 

       

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  282,139  390,601   672,740  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  118,642  239,001  357,643 

       

คา่เสือ่มราคาทีอ่ยูใ่นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรบัปี: 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      155,105 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563      197,319 

ราคาทุนของสินทรัพย์ที่คํานวณค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 1.74 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลําดับ 
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16. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน  
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค  แผงโซล่าร์เซลล์ 

 เครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน  

อุปกรณ์
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 194,652,212   552,502,712   410,649,517  67,407,107   50,577,291   7,450,438   -      1,283,239,277  

ซ้ือระหว่างป ี -      187,103   -  61,000   831,278  -      3,732,678   4,812,059  
โอนเข้า (โอนออก) -      -      -  -      (255,823)  (1,883,000)  (287,678)  (2,426,501) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 194,652,212   552,689,815  410,649,517  67,468,107   51,152,746   5,567,438   3,445,000   1,285,624,835  
ซ้ือระหว่างป ี -  5,598  -  1,482,534  1,623,115  -  1,372,290  4,483,537  
จําหน่ายระหว่างป ี -  (5,623,568)  -  -  (1,082,883)  (1,127,802)  -  (7,834,253) 
โอนเข้า 41,702,782   266,092,627   -  -  16,161,988   -  -  323,957,397  
(โอนออก) (หมายเหตุ 16.2) (194,652,212

) 
 (315,713,212)  -  -  (47,895,510)  -  (4,750,000)  (563,010,934) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 41,702,782  497,451,260   410,649,517  68,950,641  19,959,456  4,439,636  67,290   1,043,220,582  

ค่าเสื่อมราคาสะสม                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 11,077,941   161,849,242  101,305,060   38,738,630   39,636,199   4,184,407   -      356,791,479 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 2,297,576   31,504,941  8,951,409   6,060,429   7,256,204   879,770   -      56,950,329  
(โอนเข้า) โอนออก -      -      -  -      (156,365)  (1,159,293)  -  (1,315,658) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) 13,375,517   193,354,183   110,256,469   44,799,059   46,736,038  3,904,884   -      412,426,150  
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 571,255   17,610,779   4,328,975   6,201,377   1,146,699   489,107  -  30,348,192  
จําหน่ายระหว่างป ี -  (4,422,342)  -  -  (953,536)  (1,127,798)  -  (6,503,676) 
โอนเข้า -  110,283,977   -   -  15,296,758   -  -  125,580,735  
(โอนออก) (หมายเหตุ 16.2) (13,946,772)  (123,769,674)  -   -  (44,641,074)  -  -  (182,357,520) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -   193,056,923   114,585,444  51,000,436  17,584,885  3,266,193  -  379,493,881  
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1.  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ที่ดิน  

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค  แผงโซล่าร์เซลล์ 

 เครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน  

อุปกรณ์
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 

 

 

คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2562 -      1,201,226      139,614,000   -      115,504  -      -      140,930,730  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  (ปรับปรุงใหม่) -      -  80,541,396      -      -  -      -      80,541,396  

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -      -      -      -      -  -      -      - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) -      1,201,226   220,155,396   -      115,504   -      -      221,472,126  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -  -  -  500,666  -  -  -  500,666  

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -  (1,201,226)  -  -  (115,504)  -  -  (1,316,730) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -  -  220,155,396  500,666   -  -  -  220,656,062  

                

มูลคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ 181,276,695   358,134,406   80,237,652   22,669,048   4,301,204   1,662,554   3,445,000   651,726,559  

มูลคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 41,702,782   304,394,337   75,908,677   17,449,539   2,374,571   1,173,443   67,290   443,070,639  

                

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี:                

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)               56,950,329  

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563               30,348,192  
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คา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2562 -      1,201,226      139,614,000   -      115,504  -      -      140,930,730  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  (ปรับปรุงใหม่) -      -  80,541,396      -      -  -      -      80,541,396  

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -      -      -      -      -  -      -      - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) -      1,201,226   220,155,396   -      115,504   -      -      221,472,126  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -  -  -  500,666  -  -  -  500,666  

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -  (1,201,226)  -  -  (115,504)  -  -  (1,316,730) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -  -  220,155,396  500,666   -  -  -  220,656,062  

                

มูลคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ 181,276,695   358,134,406   80,237,652   22,669,048   4,301,204   1,662,554   3,445,000   651,726,559  

มูลคา่สทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 41,702,782   304,394,337   75,908,677   17,449,539   2,374,571   1,173,443   67,290   443,070,639  

                

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี:                

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)               56,950,329  

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563               30,348,192  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและระบบ

สาธารณูปโภค  

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์โรงงาน  

อุปกรณ์

สํานักงาน  ยานพาหนะ  งานระหว่างก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 5,623,568   1,922,929   3,055,168   6,051,439   -      16,653,104  

     ซ้ือระหว่างป ี -      -      198,070   -      3,732,679   3,930,749  

     โอนเข้า (โอนออก) -      -      (255,823)  (1,883,000)  (287,679)  (2,426,502) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 5,623,568   1,922,929   2,997,415   4,168,439   3,445,000   18,157,351  

     ซ้ือระหว่างป ี -  -  1,502,221  -  1,305,000  2,807,221  

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย (5,623,568)  -  (1,082,883)  (1,127,802)  -  (7,834,253) 

     โอนเข้า (โอนออก) 4,750,000   -  -  -  (4,750,000)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,750,000  1,922,929  3,416,753  3,040,637  -  13,130,319 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 3,361,020   1,254,315   1,783,211   3,798,403   -      10,196,949 

     ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 1,061,322   83,861   573,100   659,971   -      2,378,254  

     (โอนเข้า) โอนออก -      -      (156,365)  (1,159,293)  -      (1,315,658) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 4,422,342   1,338,176   2,199,946   3,299,081   -      11,259,545  

     ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 842,364  84,087  654,270   269,307  -  1,850,028  

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย (4,422,342)  -  (953,536)  (1,127,798)  -  (6,503,676) 

     (โอนเข้า) โอนออก -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 842,364  1,422,263  1,900,680  2,440,590  -  6,605,897 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,201,226  -     115,504  -     -      1,316,730  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ - -  - -  - 

โอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สิน - - - - -  - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและระบบ

สาธารณูปโภค  

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์โรงงาน  

อุปกรณ์

สํานักงาน  ยานพาหนะ  งานระหว่างก่อสร้าง  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,201,226  -     115,504  -     -      1,316,730  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -  500,666     -  -     -      500,666 

โอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สิน (1,201,226)  -     (115,504) -     -      (1,316,730)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -  500,666     -  -     -      500,666     

มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  -      584,753   681,965   869,358   3,445,000   5,581,076  

มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  3,907,636  -  1,516,073   600,047  -  6,023,756  

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี:         

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562       2,378,254  

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563       1,850,028  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและระบบ

สาธารณูปโภค  

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์โรงงาน  

อุปกรณ์

สํานักงาน  ยานพาหนะ  งานระหว่างก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 5,623,568   1,922,929   3,055,168   6,051,439   -      16,653,104  

     ซ้ือระหว่างป ี -      -      198,070   -      3,732,679   3,930,749  

     โอนเข้า (โอนออก) -      -      (255,823)  (1,883,000)  (287,679)  (2,426,502) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 5,623,568   1,922,929   2,997,415   4,168,439   3,445,000   18,157,351  

     ซ้ือระหว่างป ี -  -  1,502,221  -  1,305,000  2,807,221  

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย (5,623,568)  -  (1,082,883)  (1,127,802)  -  (7,834,253) 

     โอนเข้า (โอนออก) 4,750,000   -  -  -  (4,750,000)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,750,000  1,922,929  3,416,753  3,040,637  -  13,130,319 

ค่าเสื่อมราคาสะสม            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 3,361,020   1,254,315   1,783,211   3,798,403   -      10,196,949 

     ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 1,061,322   83,861   573,100   659,971   -      2,378,254  

     (โอนเข้า) โอนออก -      -      (156,365)  (1,159,293)  -      (1,315,658) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 4,422,342   1,338,176   2,199,946   3,299,081   -      11,259,545  

     ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 842,364  84,087  654,270   269,307  -  1,850,028  

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย (4,422,342)  -  (953,536)  (1,127,798)  -  (6,503,676) 

     (โอนเข้า) โอนออก -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 842,364  1,422,263  1,900,680  2,440,590  -  6,605,897 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,201,226  -     115,504  -     -      1,316,730  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ - -  - -  - 

โอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สิน - - - - -  - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและระบบ

สาธารณูปโภค  

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์โรงงาน  

อุปกรณ์

สํานักงาน  ยานพาหนะ  งานระหว่างก่อสร้าง  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,201,226  -     115,504  -     -      1,316,730  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย ์ -  500,666     -  -     -      500,666 

โอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สิน (1,201,226)  -     (115,504) -     -      (1,316,730)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -  500,666     -  -     -      500,666     

มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  -      584,753   681,965   869,358   3,445,000   5,581,076  

มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  3,907,636  -  1,516,073   600,047  -  6,023,756  

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี:         

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562       2,378,254  

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563       1,850,028  

ราคาทุนของสินทรัพย์ที่คํานวณค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของงบการเงินรวมมีจํานวน 118.67 ล้านบาท และ 2.24 ล้านบาท ตามลําดับ และงบ

การเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 6.82 ล้านบาท และ 2.24 ล้านบาท ตามลําดับ 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด จดจํานองสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารสํานักงาน ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจาก

สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 21) บริษัทฯ มีการประเมินทรัพย์สินตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุ 39 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ (หมายเหตุ 23) 

 

 

 

 

 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

171 รายงานประจาํป ี2563 

1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ในการดําเนินงาน 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินส่วน

ปรับปรุงที่ดิน  

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

อุปกรณ์

สํานักงาน  รวม 

ราคาทุน        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 

     ซ้ือระหว่างป ี -  -  -  - 

     โอนเข้า (หมายเหตุ 16.1) 194,652,212  315,713,212  47,895,510  558,260,934 

     (โอนออก) (41,702,782)  (261,342,627)  (16,161,988)  (319,207,397) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 152,949,430  54,370,585  31,733,522  239,053,537 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 

     ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 1,726,321  8,256,310  778,804  10,761,435 

     โอนเข้า (หมายเหตุ 16.1) 13,946,772  123,769,674  44,641,074  182,357,520 

     (โอนออก) -  (110,283,977)  (15,296,758)  (125,580,735) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 15,673,093  21,742,007  30,123,120  67,538,220 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 137,276,337  32,628,578  1,610,402  171,515,317 

ค่าเสื่อมราคาซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี: 
       

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563       10,761,435 

ราคาทุนของสินทรัพย์ที่คํานวณค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของงบการเงินรวมมีจํานวน 

27.36 ล้านบาท  

ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั ่น คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน) ครั ้งที ่ 5/2563  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติให้หยุดประกอบกิจการของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด “ซี.อี.ไอ.” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทโดยไม่มีกําหนด เนื่องจาก ซี.อี.ไอ. ประกอบกิจการร้านอาหารและการจัดประชุมสัมมนา และได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงรายได้ร้อยละ 90 ของ ซี.อี.ไอ. มาจากนักท่องเที่ยวและการจัด

ประชุมสัมมนา บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเม่ือใด แต่ ซี.อี.ไอ. มีภาระค่าใชจ่้ายเดือนละประมาณ 

1.80 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้หยุดประกอบกิจการของ ซี.อี.ไอ. และเลิกจ้างพนักงาน 

ทั้งน้ี บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ได้หยุดประกอบกิจการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างพนักงาน จํานวน 4.71 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่   

3 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จ่ายชําระแล้วทั้งจํานวน 
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ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด เป็นสินทรัพยท์ี่ไม่ได้

ใช้ดําเนินงาน จากการหยุดประกอบกิจการดังกล่าว ทั้งจํานวน 

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คร ั้งที่ 12/2563 

เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติเห็นสมควรเปิดดําเนินกิจการในส่วนของศูนย์ประชุมสัมมนาคุ้มคําโดยจะเปิดดําเนินการ

ในวันที ่ 18 กันยายน 2563 ในส่วนของกิจการร้านอาหารพลับพลาเห็นควรชะลอไว้ก่อนเนื ่องจากกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายคือ

นักท่องเที่ยวต่างชาติซ่ึงในช่วงเวลาน้ีได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างต่อเน่ืองและไม่สามารถคาดเดา

หรือประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะยุติลงเม่ือใด 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทได้จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด ในส่วนของศูนย์

ประชุมสัมนาคุ้มคําเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการดําเนินงาน บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อ

เป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้ของบริษัท ฯ (หมายเหตุ 23) 

17. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดิน 

 อาคาร

สํานักงานเช่า  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทนุ        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -  -  -  - 

รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับที ่16 มาใช ้(หมายเหตุ 4) 887,736 

 

8,763,157  7,329,863  16,980,756 

     ซ้ือระหว่างปี -        

5,944,276   4,210,962  10,155,238 

     โอนเข้า (โอนออก) -  -  -  - 

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 887,736  14,707,433  11,540,825  27,135,994 

คา่เสือ่มราคาสะสม        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 

     ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 50,728  2,967,166  1,997,261  5,015,155 

     (โอนเข้า) โอนออก -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 50,728  2,967,166  1,997,261  5,015,155 

        

มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 837,008  11,740,267  9,543,564  22,120,839 

        

คา่เสือ่มราคาซึง่รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบัป:ี        

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563       5,015,155 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ทีดิน 

 อาคาร

สํานกังานเช่า  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 -  -  -  - 

รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 16 มาใช ้(หมายเหตุ 4) 887,736 

 

8,763,157  7,329,863  16,980,756 

     ซือระหว่างปี -        5,944,276   4,210,962  10,155,238 

     โอนเขา้ (โอนออก) -  -  -  - 

     จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 887,736  14,707,433  11,540,825  27,135,994 

ค่าเสือมราคาสะสม 
  

     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -  -  -  - 

     ค่าเสือมราคาสําหรับปี 50,728  2,967,166  1,997,261  5,015,155 

     (โอนเขา้) โอนออก -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 50,728  2,967,166  1,997,261  5,015,155 

        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 837,008  11,740,267  9,543,564  22,120,839 
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คา่เสือ่มราคาซึง่รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบัป:ี        

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563       5,015,155 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคาร 

สํานักงานเช่า  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทนุ      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  - 

รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับที ่16 มาใช ้(หมายเหตุ 4) 8,763,157  5,627,260  14,390,417 

     ซ้ือระหว่างปี -  -  - 

     โอนเข้า (โอนออก) -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 8,763,157  5,627,260  14,390,417 

คา่เสือ่มราคาสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -  -  - 

     ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 1,481,097  1,225,205  2,706,302 

     (โอนเข้า) โอนออก -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,481,097  1,225,205  2,706,302 

      

มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 7,282,060  4,402,055  11,684,115 
 

     

คา่เสือ่มราคาซึง่รวมอยูใ่นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบัป:ี      

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563     2,706,302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

175 รายงานประจาํป ี2563 

18. สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟแวร์  ซอฟแวร์ 

ราคาทุน   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562   2,445,223   1,007,123  

     ซ้ือระหว่างป ี 55,060  30,900  

     โอนเข้า (โอนออก) - - 

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   2,500,283    1,038,023 

     ซ้ือระหว่างป ี 262,450  194,450 

      โอนเข้า (โอนออก) - - 

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,762,733   1,232,473 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562   1,373,094     659,788  

     ค่าตัดจําหน่ายสําหรับป ี   396,446    194,310  

     (โอนเข้า) โอนออก - - 

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   1,769,540    854,098 

     ค่าตัดจําหน่ายสําหรับป ี 346,281 185,905 

     (โอนเข้า) โอนออก - - 

     จําหน่าย / ตัดจําหน่าย - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   2,115,821   1,040,003 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   730,743    183,925 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 646,912  192,470 
    

ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี:    

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562   396,446    194,310 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 346,281  185,905 

ราคาทุนของสินทรัพย์ที่คํานวณค่าตัดจําหน่ายครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ของ 

งบการเงินรวมมีจํานวน 1.53 ล้านบาท และ 0.49 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 0.97 ล้านบาท และ 

0.04 ล้านบาท ตามลําดับ 
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19. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดการใช้   7,196,888  6,013,461  -  - 

ที่ดินรอการพัฒนา :        

  –    ทีด่ินเปล่า 

       

146,807,352 

        

146,807,352 

 -  - 

  –    ค่าเผ่ือด้อยค่าที่ดินรอพัฒนา 

       

(91,328,852) 

        

(91,328,852) 

 -  - 

อ่ืนๆ 2,313,538    4,755,148  1,689,315    2,010,600 

รวม   64,988,926    66,247,109  1,689,315    2,010,600 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดการใช ้

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดการใช้ติดหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

(หมายเหตุ 21) และออกหนังสือคํ้าประกันงานก่อสร้าง 

ที่ดินรอการพัฒนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  และ 2562 ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัท ฯ มีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิจํานวน 55.48 ล้านบาท ตาม

รายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ของลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรม 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด 

บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด (“เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี”) มีวัตถุประสงค์ในการถือที่ดินเพื่อเป็นที่ดินจัดสรรและจําหน่ายในอนาคต 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทชะลอการพัฒนาที่ดินดังกล่าว เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณจังหวัดภูเก็ตมีสภาวะการชะลอตัว 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี นําที่ดินรอการพัฒนาไปจดจํานองเป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้ของบริษัท ฯ  

ที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้) (หมายเหตุ 23)  

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฯ ทําสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นของบริษัท เอซีซี กรนี เอนเนอร์จี จํากัด (หมายเหตุ 14) ซ่ึงถือที่ดินรอ

การพัฒนา 

เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัท ฯ ปลดจํานองที่ดินรอการพัฒนาซ่ึงใช้เป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้ (หมายเหต ุ23) 

การประเมินราคาทรัพย์สิน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษัทย่อยว่าจ้างบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ซ่ึงเป็นผู้

ประเมินราคาอิสระให้ทําการประเมินราคาที่ดินบริเวณเกาะสิเหร่ ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ราคาทุน จํานวน 

146.81 ล้านบาท ผู้ประเมินราคารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าตลาด จํานวน 60.50 ล้านบาท ทั้งน้ี  

การประเมินราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริหารบริษัทได้รับ

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และได้หารือกับผู้ประเมินราคาเก่ียวกับ 
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ความแตกต่างของราคาประเมินอย่างมีนัยสําคัญ แต่ผู้ประเมินราคาอิสระยังคงยืนยันในราคาประเมิน คณะกรรมการบริหารบริษัท

ต้องการให้ เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี บันทึกค่าเผ่ือมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาลดลง และขาดทุนจากมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาลดลง จํานวน 

91.33 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ทั ้งนี ้บริษ ัท ฯ มีรายละเอียดในการด ําเนินการเร ื ่องดังกล่าวข้างต้นสร ุปได้ด ังนี ้ บริษัท 15 ที ่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และ  

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาบริเวณเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต 

กรรมสิทธิ ์ของบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จ ี จํากัด เป็นผู ้มีความรู ้ เช ี ่ยวชาญเฉพาะทางในการประเมินมูลค ่ าทรัพย ์สิน  

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายการน้ี มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และหนังสือชี้แจงรายละเอียด

ว ิธ ีการประเม ินม ูลค ่าทร ัพย ์ส ินของบร ิษ ัททั ้ งสองแห ่งว ่าใช ้สมมต ิฐานและว ิธ ีการประเม ินใกล ้เค ียงก ัน กล ่าวคื อ  

ใช้หลักการประเมินมูลค่าตลาด หรือ Market Value ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมิน

มูลค ่าทร ัพย ์ส ินในประเทศไทย ที ่ก ําหนดให้ผ ู ้ประเมินต ้องพิจารณามูลค ่าตลาดบนเกณฑ์การใช ้ประโยชน์ส ูงส ุดและ 

ดีที่สุดเป็นหลัก โดยนําข้อมูลตลาดที ่ได้จากการสืบค้นในพื ้นที่และจากแหล่งข้อมูลอื ่นทั่ วไป นํามาเปรียบเทียบภายใต้ว ิธ ีการ

เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ประกอบข้อกําหนดทางกฎหมายของที ่ดินแปลงนี้ที่ตั ้งอยู ่ในเขตผังเมืองพื้นที่  

สีเหลือง “ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย” ที่อนุญาตให้ก่อสร้างบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ เป็นต้น และที่ดินแปลง

นี้ยังอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน/อาคาร ที่มีระยะห่างจากแนว

ชายฝ่ังทะเลและความลาดชัน (บริเวณที่ 3 และ 8 มีช่วงระยะร่นประมาณ 200 – 400 เมตร/ความลาดชัน 8% –10%) ซ่ึงก่อสร้าง

อาคารสูงได้ไม่เกิน 16 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 8.5 ไร่ จากเนื้อที่รอการพัฒนาทั้งหมด 11 ไร่ และก่อสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 

เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 2.5 ไร่ จากเนื้อที่รอการพัฒนาทั้งหมด 11 ไร่ซึ่งจากสภาพทางกายภาพและที่ตั้งของที่ดิน ประกอบข้อมูล

การตลาดและข้อกําหนดทางกฎหมาย ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และหนังสือชี้แจงรายละเอียดวิธีการ

ประเมินมูลค่าของผู้ประเมินมูลค่าตามที่เรียนมาน้ี ผู้ประเมินรายบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด ประเมินมูลค่ารวมเท่ากับ 60.50 ล้าน

บาท และผู้ประเมินรายบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ประเมินมูลค่ารวมเท่ากับ 88.00 ล้านบาท ดังน้ัน เม่ือผู้

ประเมินทั้งสองรายเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้ใช้หลักและวิธีการประเมินตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบ

ข้อกําหนดทางกฎหมายในการประเมินมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาบริเวณเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต อย่างรัดกุมแล้ว บริษัท ฯ จึงไม่มี

ความเห็นหรือข้อโต้แย้งในเรื่องสมมติฐานและวิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน ตลอดจนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินแปลงดังกล่าวน้ี

แตกต่างไปจากผู้ประเมินราคาแต่อย่างใด 

เม่ือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของที่ดินรอการพัฒนาบริเวณเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต ของบริษัทผู้ประเมินราคาเป็นไปตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท ฯ จึงตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สินดังกล่าวตาม

ห ล ั ก ค ว า ม ร ะ ม ั ด ร ะ ว ั ง  ( Conservative) ต า ม ท ี ่ ป ร า ก ฏ ใ น ง บ ก า ร เ ง ิ น ป ร ะ จ ํ า ป ี  2562 ส ิ ้ น ส ุ ด ว ั น ท ี ่   

31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเพียงพอแล้ว 

ทั้งนี้ ระหว่างในปี 2563 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ทําการ

ประเมินราคาที่ดินบริเวณเกาะสิเหร่ ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้ประเมินราคารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

มูลค่าตลาด จํานวน 66.00 ล้านบาท ทั้งน้ี การประเมินราคามีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามมาตรฐาน

ว ิ ชาช ีพของสมาคมผ ู ้ ป ระ เม ินค ่ าทร ัพย ์ ส ิ นแห ่ งประเทศไทย ตามรายงานการประ เม ินรา คาทร ัพย ์ ส ินลงว ันที ่   

13 เมษายน 2563 ซ่ึงมีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกับรายงานการประเมินของบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

ทั้งน้ี ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative) บริษัทจึงได้มิได้พิจารณาโอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สิน 
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20. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

เจ้าหน้ีการค้า – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 

           

333,099  68,354  -  - 

เจ้าหน้ีการค้า – บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

        

1,903,286   4,149,176  398,652  2,216,347 

เช็คจ่ายล่วงหน้า 

           

943,719  109,673  115,065  53,096 

เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ – บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

                      

-    3,107  -  - 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

– เจ้าหน้ีอ่ืน – บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 

        

1,181,509   

521,038 

 196,167  50,770 

– เจ้าหน้ีอ่ืน – บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

        

4,929,170   

 5,535,224 

 -  - 

– ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รอนําส่ง 

           

564,599  

663,147 

 533,344  623,460 

– เจ้าหน้ีกรมสรรพากร 

        

1,661,832   

 1,627,755 

 -  - 

– ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

        

8,843,697   

 8,280,194 

 4,218,207  5,060,368 

– ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนด 

             

46,921  

302,020 

 3,479  2,063 

– เงินปันผลค้างจ่าย 

        

2,602,643   

 2,602,644 

 2,602,643  2,602,644 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 23,010,475  23,862,332  8,067,557  10,608,748 
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21. เงนิกูย้มื 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 2562 

เงินกู้ยืมบริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)     1,000,000  3,250,000  115,692,600  85,453,082 

เงินกู้ยืมบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 33,804,823  -  33,804,823  - 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 86,818,030  143,433,904  -  - 

 121,622,853  146,683,904  149,497,423  85,453,082 

หัก ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ี        

เงินกู้ยืมบริษัทที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6) (1,000,000)  (3,250,000)  -  (85,453,082) 

เงินกู้ยืมบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน (33,804,823)  -  (33,804,823)  - 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (60,471,097)  (56,030,771)  -  - 

 (95,275,920)  (59,280,771)  (33,804,823)  (85,453,082) 

 26,346,933  87,403,133  115,692,600  - 

 

1. เงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 

บวก กู้เพิ่มระหว่างปี 34,000,000 

หัก จ่ายชําระระหว่างป ี - 

หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (195,177) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 33,804,823 

ตั๋วแลกเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9 ราย จํานวน 34.00 ล้านบาท  

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.40 ต่อปี ครบกําหนดวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ โดยนําที่ดินของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 16) เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกัน 
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2. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  143,433,904 

บวก กู้เพิ่มระหว่างปี  - 

หัก จ่ายชําระระหว่างป ี  (56,615,874) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  86,818,030 

 

หลักประกัน 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด นําเงินฝากธนาคาร และจดจํานองสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารสํานักงาน ส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรและ

อุปกรณ์สําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (หมายเหตุ 17) โอนสิทธิการรับเงินสําหรับการดําเนินการ

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ ้า รวมทั ้ง บร ิษัท เอซีซ ี อ ินฟรา จํากัด และผู ้ถ ือห ุ ้นบร ิษัท สระบุร ี โซล่าร ์ จ ํากัด จ ํานํา 

เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม นอกจากนี้ บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด คํ้า

ประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (หมายเหตุ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

  (หน่วย : บาท) 

อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม 

(ร้อยละต่อปี) การชําระคืน 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

MLR ชําระคืนเป็นรายเดือน เริ่มผ่อนชําระ 

งวดที่ 1 – 49 เดือนละ 4.70 –  5.20 ล้านบาท 

ส่วนที่เหลือชําระคืนทั้งหมดในงวดที่ 50 86,818,030 143,433,904 

หัก ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ี
            

(60,471,097) 

(56,030,771) 

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 26,346,933 87,403,133 
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22. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 365,241  630,682 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ     

     ปฏิบัต ิ(หมายเหตุ 4) 16,980,756  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  17,345,997   630,682 

เพิ่มขึ้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  11,178,000   - 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย (1,022,762)  - 

เงินจ่ายชําระ (4,848,938)  (265,441) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  22,652,297   365,241 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี (5,712,743)  (287,328) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี  16,939,554   77,913 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  - 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ     

     ปฏิบัต ิ(หมายเหตุ 4) 14,390,417  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 14,390,417  - 

เงินจ่ายชําระ (2,452,894)   - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 11,937,523  - 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี (2,518,367)   - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี 9,419,156  - 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 2562 

ภายใน 1 ปี 6,737,748  287,328   3,110,400  - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 11,664,000  95,748  6,220,800  - 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,919,200  -   4,169,000  - 

เกินกว่า 5 ปี   1,150,000  -  -  - 

 25,470,948  383,076  13,500,200  - 

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า (2,818,651)  (17,835)  (1,562,677)  - 

มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 22,652,297  365,241  11,937,523  - 

ค่าใช้จ่ายสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เก่ียวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 5,015,155  2,706,302 

ดอกเบี้ยจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 769,602  657,507 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับสัญญาเช่าระยะส้ัน 3,204,929  3,204,929 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับสัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ 2,056,068  1,835,668 

 11,045,754  8,404,406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

183 รายงานประจาํป ี2563 

23. หุน้กู ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

หุ้นกู้ 135,000,000  155,199,880  135,000,000  155,199,880 

หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (1,630,322)  (2,771,723)   (1,630,322)  (2,771,723)  

หุ้นกู้ – สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 133,369,678  152,428,157  133,369,678  152,428,157 

หัก ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี (133,369,678)  (152,428,157)  (133,369,678)  (152,428,157)  

หุ้นกู้ – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี -  -   -  -  

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 155,199,880  155,199,880 

บวก กู้เพิ่มระหว่างปี 170,000,000  135,000,000 

หัก จ่ายชําระระหว่างป ี (190,199,880)  (155,199,880) 

 135,000,000  135,000,000 

หัก ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (1,630,322)  (1,630,322) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 133,369,678  133,369,678 

บริษัท 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทภายในวงเงิน

ไม่เกิน จํานวน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจํานวนที่เทียบเท่ากัน การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ จํานวน 135 ล้านบาท ซ่ึงเสนอขายนัก

ลงทุนในวงจํากัด หุ้นกู้ดังกล่าวกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี  

ครั้งที่ วันที่ออกหุ้นกู้ จํานวนหน่วย 

มูลค่าที่ตรา

ไว้ต่อหน่วย 

(บาท) 

มูลค่ารวม 

(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี) วันครบกําหนดไถ่ถอน 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้*  

1/256

3 30 กันยายน 2563 135,000 1,000 135 6.40 25 มิถุนายน 2564 

1/256

1 5 เมษายน 2561 300,000 1,000 300 5.80 5 ตุลาคม 2563 

เม่ือวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 บริษัทเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2561 จํานวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 

บาท รวมจํานวน 300 ล้านบาท กําหนดอายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อจําหน่าย

แก่นักลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ 
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ดังกล่าวไปใช้ชําระคืนหนี้เดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ บริษัท ซี.อี.ไอ.

(เชียงใหม่) จํากัด จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด จดจํานองที่ดินเปล่าเพื่อ

เป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท 

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงหลักประกัน แก้ไขข้อกําหนด

ส ิ ท ธ ิ 

ในส่วนของหลักประกัน และกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัทปลดจํานองที่ดินหลักประกันของบริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด และจ่าย

ชําระคืนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน จํานวน 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจ่ายตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ให้แก่

ผู้แทนหุ้นกู้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ัน อายุ 9 เดือน จํานวน 135 ล้านบาท ซ่ึงเสนอขาย

นักลงทุนในวงจํากัด หุ้นกู้ ดังกล่าวกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งน้ี บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด จดจํานอง

ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ของบริษัท  

เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2563 บริษัทจ่ายชําระคืนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว และปลดจํานองที่ดินหลักประกันของบริษัท ซี.

อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด  

บริษัทย่อย 

เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะส้ันและมีหลักประกันจํานวน 35 

ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นกู้จํานวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

ครั้งที่ วันที่ออกหุ้นกู้ จํานวนหน่วย 

มูลค่าที่ตรา

ไว้ต่อหน่วย 

(บาท) 

มูลค่ารวม 

(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี) วันครบกําหนดไถ่ถอน 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้*  

1/256

3 5 มิถุนายน 2563 35,000 1,000 35 5.50 3 กันยายน 2563 

*บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมคํ้าประกัน 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด 

เน่ืองจากผู้ถือหุ้นกู้มีความจําเป็นต้องใช้เงินก่อนที่หุ้นกู้จะครบกําหนดไถ่ถอน จึงแจ้งความประสงค์ขอให้ทางผู้ออกหุ้นกู้

ชําระหน้ีค่าไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบจะกําหนดไถ่ถอน  

ครั้งที่ 1  

เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (“บริษัทย่อย”) และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงการชําระหน้ี

หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

1. บริษัทย่อยตกลงยินยอมชําระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนครบกําหนด ไถ่ถอนบางส่วนให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นกู ้  ในวันที ่ ทํา 

บันทึกข้อตกลงนี ้ จํานวน 24 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยและผู ้ถือหุ ้นกู ้ตกลงยินยอมเปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยและ 

จ่ายชําระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี 

 

 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

185 รายงานประจาํป ี2563 

2. บริษัทย่อยจะชําระเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจํานวน 11 ล้านบาท พร้อมชําระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.50 ต่อปี ในวัน

ครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 3 กันยายน 2563 

เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด ได้จ่ายชําระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนแล้วจํานวน 24 ล้านบาท 

ครั้งที่ 2 

เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงการชําระหน้ีหุ้นกู้ก่อนครบ

กําหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

1. บริษัทย่อยตกลงยินยอมชําระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนครบกําหนด ไถ่ถอนบางส่วนให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นกู ้  ในวันที ่ ทํา 

บันทึกข้อตกลงนี ้ จํานวน 5 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยและผู้ถือหุ ้นกู ้ตกลงยินยอมเปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยและ 

จ่ายชําระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี 

2. บริษัทย่อยจะชําระเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจํานวน 6 ล้านบาท พร้อมชําระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ใน

วันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 3 กันยายน 2563 

เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด ได้จ่ายชําระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนแล้วจํานวน 5 ล้าน

บาท 

ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด และผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงการชําระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบ

กําหนดไถ่ถอน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

บริษัทย่อยตกลงยินยอมชําระเงินค่าไถ่ถอนหุ ้นกู ้ก่อนครบกําหนด ในวันที ่ทําบันทึกข้อตกลงนี ้ จํานวน 6 ล้านบาท  

โดยบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นกู้ตกลงยินยอม เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและชําระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ในอัตรา

ร้อยละ 1.50 ต่อปี  

ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินไถ่ถอนหุ้นกู้ครบถ้วนแล้วทั้งจํานวน  

24. หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

เงินรับล่วงหน้า  956,054   2,613,627  41,433  124,928 

เงินประกันผลงาน  146,629   -  -  - 

อ่ืนๆ  86,204   128,540  -  - 

รวม 1,188,887  2,742,167  41,433  124,928 
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25. ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน  

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

ยอดคงเหลือต้นปี 2,179,224  4,079,734  1,918,523  2,971,323 

ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน :        

ต้นทุนบริการในปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย 4,228,868  942,920  668,023  704,054 

การแก้ไขในโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจาก

งาน -  (429,631)  -  (544,032) 

ส่วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :       

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร ์ 1,099,311  (689,441)  -  (370,942) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี (4,808,427)  (1,724,358)  (102,087)  (841,880) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 2,698,976  2,179,224  2,484,459  1,918,523 

 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดงได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

รบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทนุ :        

ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย 4,228,868  942,920  668,023  704,054 

ต้นทุนบริการในอดีต - 

        

(429,631) 

 

- 

 

(544,032) 

หน้ีสินลดลงจากการเกษียณและเลิกจ้าง (4,808,427) 

     

(1,724,358) 

 (102,087)  (841,880) 

รวม (579,559)  (1,211,069)  565,936  (681,858) 

รบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ :       

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย (1,099,311)  (689,441) 

 

-  (370,942) 
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ข้อสมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของ

พนักงานมีดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 0.92 – 2.62   0.50 – 2.03 

อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย  (ร้อยละต่อปี) 4.36 – 7.79   0.50 – 7.79 

อัตราการลาออก ตามช่วงอายุของพนักงาน  ตามช่วงอายุของพนักงาน 

เกษียณอายุ 60 ปี  60 ปี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.71  1.71 

อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 7.79  7.79 

อัตราการลาออก ตามช่วงอายุของพนักงาน  ตามช่วงอายุของพนักงาน 

เกษียณอายุ 60 ปี  60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กรณีอัตราเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอัตราลดลง 

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอัตราเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.50 

 กรณีอัตราลดลง 

ร้อยละ 0.50 

อัตราคิดลด  (147,439)   137,674   (133,870)   124,893 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  143,497   (151,943)   128,652   (136,554) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  (181,479)   169,433   (161,663)  150,711 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจาก

เป ็นการยากที ่ การ เปลี ่ ยนแปลงข้ อสมมติ ฐ านต ่ างๆที ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นแยกต ่ างหากจากข้ อสมมติ ฐ านอื ่ น  ซ ึ ่ งอาจ  

มีความสัมพันธ์กัน 

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนผลประโยชน์ที ่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2563  

มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี -  - 

มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 295,259  295,259 

เกินกว่า 5 ปี 6,275,518  6,275,518 
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26. หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563  2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี -  - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 24,789,096  19,513,227 

สินทรัพย์หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี– สุทธิ 24,789,096  19,513,227 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563 และ

2562 มีดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  

 ณ วันที ่1 
มกราคม 2563 กําไรหรือขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      
รายได้รอการรับรู้ทางบัญช ี - - - - - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - - - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพิ่มจากเงินลงทุนชั่วคราว (9,618) 9,618 - - - 
ส่วนเพิ่มจากค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน (19,503,609) (5,285,487) - - (24,789,096) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (19,513,227) (5,275,869) - - (24,789,096) 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน  

 ณ วันที ่1 
มกราคม 2562 

กําไรหรือขาดทุน 
(ปรับปรงุใหม่) 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      
รายได้รอการรับรู้ทางบัญช ี 15,300 (15,300) - - - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15,300 (15,300) - - - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :      
ส่วนเพิ่มจากเงินลงทุนชั่วคราว (101,685) 92,067 - - (9,618) 
ส่วนเพิ่มจากค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน (12,587,762) (6,915,847) - - (19,503,609) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (12,689,447) (6,823,780) - - (19,513,227) 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษเีงินไดป้จัจบุนั :     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 4,079,834 4,821,782 - 4,339,299 

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัช ี:      

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จากการเกิดผลแตกต่างชั ่วคราวและการกลับ

รายการผลแตกต่างชั่วคราว 5,275,869 6,839,080 - - 

 9,355,703 11,660,862 - 4,339,299 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 4,491,156 - 4,014,243 - 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 4,079,834 4,821,782 - 4,339,299 

     จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางป/ี จ่ายชําระระหว่างปี (4,302,246) - (3,332,093) - 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายใช้สิทธิ (373,899) (330,626) - (325,056) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  3,894,845 4,491,156 682,150 4,014,243 
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้

นิติบุคคล 

 

 

กิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล 

 2563  2563 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 31,955,974  (90,664,696) 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%  20% 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 6,391,195  (18,132,939) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:       

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 138,614  25,199,851 

รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้/ ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม (4,231,500)  (23,004,584) 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย/รายได้ที่หักได้เพิ่ม 3,345  6,447,997 

ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา -  (147,760) 

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม -  (8,308,580) 

ผลประโยชน์จากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2,301,654)  - 

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี -  22,025,850 

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว 4,300,327  975,541 

รวม (2,090,868)  23,188,315 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 4,300,327  5,055,376 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 2563  2562 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (84,651,137)  (61,336,806) 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%  20% 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (16,930,227)  (12,267,361) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:       

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 21,939,353  14,669,440 

รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้/ ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม (21,439,205)  2,950,039 

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี -  (1,012,819) 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย/รายได้ที่หักได้เพิ่ม 6,448,430  - 

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 9,981,649  - 

รวม 16,930,227  16,606,660 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน -  4,339,299 
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สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการ เงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ผลขาดทุนสะสม 38,655,488 16,777,398 9,981,649 - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 539,795 435,845 496,892 383,705 

สินทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชีสทุธ ิ 39,195,283 17,213,243 10,478,541 383,705 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินรวมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับรายการผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีของบริษัทย่อยบางแห่งจํานวน 39.20 ล้านบาท และ 17.21 ล้านบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะของบริษัท ฯ 

จํานวน  10.48 ล้านบาท และ 0.38 ล้านบาท ตามลําดับ) เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่

แน่นอนว่าบริษัท ฯ จะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรือว่าอาจไม่ได้ใช้เป็น

รายการหักทางภาษีในอนาคต 

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งไม่ได้นําไปรวมในการคํานวณสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช ้ 193,277,438  83,886,991  49,908,247  - 

1. ทนุเรอืนหุน้ 

เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญ จํานวน 1,066 หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.25 บาท เป็น

จํานวนเงิน 1,332.50 บาท 

บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562 

2. สาํรองตามกฎหมาย 

บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี

จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

สํารองตามกฎหมายน้ีจะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

3. กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่เป็นของผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างป ี
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 (หน่วย : บาท/หุ้น) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่      (69,204,023)  

(133,992,593

)  (84,651,137)  (65,676,105) 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว  

1,343,055,623 

 

1,343,054,55

7  

1,343,055,62

3  

1,343,054,557 

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกและจําหน่ายระหว่างปี -  733  -  733 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก  

1,343,055,623 

 

1,343,055,29

0  

1,343,055,62

3  

1,343,055,290 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น) (0.0515)  (0.0998)  (0.0630)  (0.0489) 

4. ขอ้มลูแยกตามสว่นงานดาํเนนิงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล

การดําเนินงานของส่วนงานของผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ กรรมการบริษัท 

กลุ่มบริษัทประกอบกิจการหลักในการผลิตและจําหน่ายพัดลมติดเพดาน ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้องจัดเล้ียงและร้านอาหาร พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในพลังงานทดแทน และการรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง โดยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแล้วสามารถแยกรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน  
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รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
พัดลมติดเพดาน 

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ 

ห้องจัดเล้ียงและ
ร้านอาหาร* 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง ให้กู้ยืม พลังงานทดแทน รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
11,678 

  
13,798 144 

       
159 19,100 

   
96,946 6,000 

  
15,050 17,385 - 256  298 98,552 101,464 153,115  227,715 

กําไรขั้นต้น 10,309 10,641 (53) 4 (3,721) 14,661 1,767 3,140 1,378 - 256  298 68,612 64,395 78,548 93,139 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน :                 
รายได้อ่ืน               3,269  67,478 
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย               (7,592) (15,952) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร               (112,282) (243,300) 
ต้นทุนทางการเงิน               (19,606) (27,322) 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม               (1,046) 5,771 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้               (58,709) (120,186) 
ค่าใช้จ่ายภาษี               (9,356) (11,661) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี               (65,065) (131,847) 

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ดังน้ี 
      31 ธ.ค. 

63 
31 ธ.ค. 

62 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์              443,070 651,727 

สินทรัพย์อ่ืน              491,646 365,464 

สินทรัพย์รวม              934,716 1,017,191 

*กลุ่มบริษัทหยุดประกอบกิจการ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID – 19 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16.2 
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กําไรขั้นต้นของแต่ละส่วน 

งานภูมิศาสตร์เกิดขึ้นจากยอดขายหักด้วยต้นทุนขาย ซึ ่งคํานวณจากกําไรขั ้นต้นของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์อื ่น  ๆ ส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า สินค้าคงเหลือ และอ่ืน ๆ 

ลูกค้ารายใหญ่  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 1 ราย จํานวน 

0.04 ล้านบาท (ปี 2562: จํานวน 1 ราย จํานวน 0.11 ล้านบาท) และส่วนงานพลังงานทดแทน จํานวน 2 ราย จํานวน 25.15 ล้านบาท 

(ปี 2562: จํานวน 2 ราย จํานวน 26.09 ล้านบาท) 

27. สทิธปิระโยชน์จากการสง่เสริมการลงทุน 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด และบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด 

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยได้รับสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ดังน้ี 

1)  ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรที่นําเข้าตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

2)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมี

รายได้จากการประกอบกิจการ 

3)  การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของ

อัตราปกติเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามข้อ 2) 

4)  ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการส่งเสริม 

5)  อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปาเป็นจํานวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมี

รายได้จากการประกอบกิจการ 

6)  อนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหัก

ค่าเส่ือมราคาตามปกต ิ

7)  อ่ืน ๆ ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งน้ีบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในบัตรส่งเสริมด้วย 
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28. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

32.1 ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

  งบการเงินรวม 

  31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 สกุลเงิน 
(หน่วย) 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใช้ไป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใช้ไป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว ล้านบาท 228.00 228.00 - 228.00 228.00 - 
วงเงินหนังสือคํ้าประกัน ล้านบาท 1.79 1.77 0.02 0.69 0.69 - 
วงเงินแฟคเตอริ่ง ล้านบาท 30.00 - 30.00 - - - 

 

29. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงของสินค้าสําเร็จรปูและสินค้าระหว่างผลิต    7,903,305  (21,560,338)    1,311,123  (32,921,320) 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 

  7,524,244    

29,807,761 

   251,179    234,769 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 

  42,670,121    

56,354,485 

 

22,416,751

   

22,246,881 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 46,668,382  56,311,089  4,939,554  2,733,269 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

         500,666     

94,578,822 

 

25,873,316

   3,249,970 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  19,401,528    

75,809,020 

   6,017,629    

74,886,160 

ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอ่ืน 

  36,177,571    

23,447,086 

 

28,750,786

   

13,683,926 

 

1. กองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

กลุ ่มบริษัทและพนักงานร่วมกันจัดต ั ้งกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล ี ้ยงช ีพ พ.ศ. 2530  

ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัท ฯ จ่ายสมทบให้ ปัจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และจ่ายให้พนักงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ฯ ในปี 2563 กลุ่มบริษัท

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.67 ล้านบาท (ปี 2562: 0.62 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจํานวน 0.24 ล้านบาท (ปี 2562: 

0.58 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 



 

 

196                                                                                                                รายงานประจําป ี2563   

                                                                      บรษิทั แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝาก

ธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน เงินให้กู้ยืม เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน และเงนิกู้ยืม หุ้นกู้ หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังน้ี 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด และจากการที่คู ่สัญญา 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงกลุ่มบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่ม

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการค้า 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามสัญญา

ของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรือการค้า 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี ้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส ี่ยงนี้โดยการกําหนด 

ให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื ่อที ่เหมาะสม ดังนั้นบริษัท ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที ่เป็นสาระสําคัญ 

จากการให้สินเชื่อ นอกจากน้ีการให้สินเชื่อของบริษัท ฯ ไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัท ฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่

จํานวนมากราย จํานวนเงนิสูงสุดที่บริษัท ฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมและเจ้าหน้ีสัญญาเช่าทาง

การเงินที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือ

ม ีอ ัตราดอกเบ ี ้ ยคงท ี ่ ซ ึ ่ ง ใกล ้ เค ียงก ับอ ั ตราตลาดในป ั จจ ุบ ั น ด ังน ั ้นความเส ี ่ ยงจากอ ัตราดอกเบ ี ้ ยของบร ิ ษ ัทฯ   

จึงอยู่ในระดับตํ่า 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ

รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมได้เปิดเผยในหมายเหตุที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน ๆ  

 

 

 

 

 



 

 

บรษิทั แอดวานซ์ คอนเนคชนั คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 

197 รายงานประจาํป ี2563 

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ันแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ

หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังน้ี 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 

 มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 

ตัดจําหน่าย 

รวม 

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 

ตัดจําหน่าย 

รวม 

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรพัยท์างการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 16.80 16.80 16.80 - - 4.73 4.73 4.73 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - 54.38 54.38 54.38 - - 4.25 4.25 4.25 

เงินให้กู้ยืม - - 3.37 3.37 3.37 - - 353.84 353.84 353.84 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 0.10 - - 0.10 0.10 0.02 - - 0.02 0.02 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - 23.01 23.01 23.01 - - 8.07 8.07 8.07 

เงินกู้ยืม - - 121.62 121.62 121.62 - - 149.50 149.50 149.50 

หุ้นกู้ - - 133.37 133.37 133.37 - - 133.37 133.37 133.37 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่

ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังน้ี 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยปรับ    

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ป ี มากกว่า 5 ปี ขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

             (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี 

สินทรพัยท์างการเงนิ               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.02 - - - - - 16.15 122.67 0.63 0.76 16.80 123.43   

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 54.38 32.27 54.38 32.27 - - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 1.08 0.67 - - - - 7.11 6.01 - - 8.19 6.68   

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - - - - - - 8.32 - 8.32 - - 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - - - - - - - - 0.10 - 0.10 - - - 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เก่ียวข้องกัน 3.37 - - - - - - - - - 3.37 - 7.50 0.75 – 7.50 

หนีส้นิทางการเงิน 
              

เงินกู้ยืม - - - - - - 121.62 146.68 - - 121.62 146.68 MLR MLR 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 22.93 23.86 22.93 23.86 - - 

หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน 167.47 152.43 - - - - - - - - 167.47 152.43 5.50 – 6.40 5.50 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
5.71 0.29 16.11 0.07 0.83 - - - - - 22.65 0.36 

0.379 – 

0.502 

0.379 – 

0.502 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยปรับ    

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ป ี มากกว่า 5 ปี ขึ้นลงตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

             (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี 

สินทรพัยท์างการเงนิ               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 4.65 15.69 0.08 0.06 4.73 15.75   

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 4.25 2.36 4.25 2.36 - - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน - - - - - - - - - - - -   

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - - - - - - 4.29 - 4.29 - - 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน - - - - - - - - 0.02 - 0.02 - - - 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 353.84 345.60 - - - - - - - - 353.84 345.60 7.50 0.75 - 7.50 

หนีส้นิทางการเงิน 
              

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 8.07 10.61 8.07 10.61 - - 

เงินกู้ยืมระยะยาว 33.44 85.45 115.69 - - - - - - - 149.13 85.45 7.50 7.50 

หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน 167.47 152.43 - - - - - - - - 167.47 152.43 5.50 – 6.40 5.50 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2.52 - 9.42 - - - - - - - 11.94 - 0.379-0.502 0.379-0.502 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้พิจารณา 

ใช้นโยบายเน้นความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศโดยรวมในบางช่วงเวลา กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงมีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือที ่มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น 

สกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังน้ี 

30. การประมาณมลูคา่ยตุิธรรม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับ

ราคาตามบัญชี 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 0.10 8.32 - - - - 0.10 8.32 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - - 752.59 752.59 - - 752.59 752.59 

ที่ดินรอการพัฒนา - - 60.50 60.50 - - 60.50 60.50 

หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน 167.47 152.43 - - - - 167.47 152.43 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 0.02 4.29 - - - - 0.02 4.29 

หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน 167.47 152.43 - - - - 167.47 152.43 

 

31. คดีความทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ 

คดีความที่ 1 

บริษัทดําเนินการยื่นฟ้องกรรมการผู้อนุมัติรายการซ้ือที่ดินเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต และรายการขยายและปรับปรุงอาคารพลับพลา หอ

ถ่ายภาพเจ้านายเมืองเหนือ ท่าน้ําลอยกระทง ของบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด เป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาพระโขนง เป็นคดี

หมายเลขดําที่ 269/2563 ในความผิดฐานเป็นกรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  

ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและเป็นการกระทําโดยทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์อัน

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 มาตรา 89/7, 281/2, 311, 313, 314 และ 315 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84 และ 86 กับบุคคล 
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และนิติบุคคลรวม 9 ราย ประกอบด้วย อดีตกรรมการบริษัท 3 ราย กรรมการปัจจุบัน 2 ราย บุคคลอื่นที่เกี ่ยวข้อง 3 ราย  

นิติบุคคล 1 ราย เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2563 

เมื ่อวันที ่ 23 มีนาคม 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และให้เลื ่อนคดีออกไปให้ทนายจําเลยถามค้านโจทก์ ในวันที่  

20 กรกฎาคม 2563 และให้นัดไต่สวนโจทก์ที ่ เหล ือเพ ิ ่มเติมในวันที ่ 27 กรกฎาคม 2563 และศาลได้นัดฟังคําสั ่งว ันที่   

18 สิงหาคม 2563 

เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง 

เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ศาลอาญาพระโขนงมีคําส่ังรับอุทธรณ์ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

คดีความที่ 2 

เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อดีตกรรมการ 1 ราย และบุคคลที่เก่ียวข้อง 2 ราย เป็นโจทก์ร่วมกันฟ้องอาญาบริษัทและกรรมการ

ของบริษัท จํานวน 7 ราย จํานวน 3 คดี ในความผิดข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จ (จากการที่บริษัทดําเนินการฟ้องร้องในคดีความที่ 1) 

ค่าเสียหาย 50.00 ล้านบาทต่อราย รวม 150.00 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั้งน้ี ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง 

วันที่ 14 กันยายน 2563 

เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และให้เล่ือนคดีออกไปฟังผล ในวันที่ 29 มีนาคม 2564  

บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้ในงบการเงินเนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วคาดว่า จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น 

กับบริษัท 

คดีความที่ 3 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ศาลแรงงานกลางมีหมายนัดถึงบริษัท (ศาลรับฟ้อง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อนัดไกล่เกล่ีย 

พิจารณาและสืบพยาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตามที่อดีตกรรมการและพนักงานของบริษัทท่านหนึ ่ง ฟ้องร้องและเรียก

ค่าชดเชยจํานวนรวมประมาณ 5.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี ้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี บริษัทไม่ได้บันทึกหนี ้สินดังกล่าวไว้ใน 

งบการเงิน เน่ืองจากอดีตกรรมการและพนักงานดังกล่าว ได้ทําหนังสือลาออกแล้ว ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิเสธคําฟ้อง และดําเนินการฟ้องแย้งอดีตกรรมการและ

พนักงานของบริษัทท่านดังกล่าว และเรียกร้องค่าเสียหายในความผิดฐานเป็นกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดไม่ปฏิบ ัติหน้าที่ดว้ย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและเป็นการกระทําโดยทุจริต เพื่อ

แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน จํานวน 123.61 ล้านบาท  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 

ต่อปี ต่อศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ ศาลได้นับสืบพยานจําเลย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 และพยานโจทย์ เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 

2563 

เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันแล้ว ต่างฝ่ายต่างประสงค์จะถอนฟ้องโจทย์

และฟ้องแย้งของจําเลยเพื่อยุติคดีน้ี โดยไม่ติดใจฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาอันเก่ียวเน่ืองจากสัญญาจ้างแรงงานอีกต่อไป  โดยศาลให้

เลื่อนนัดไปฟังผลการเจรจา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และให้ยกเลิกนัดสืบพยานโจทย์วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2563 ศาลได้มีคําส่ังให้อนุญาตให้ถอนฟ้องแล้ว  
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32. การเปดิเผยขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัสญัญากอ่สรา้ง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยมีรายได้ค้างรับจากงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา ที่รวมอยู่ในมูลค่างาน

ที่ทําเสร็จแต่ยังไม่ถึงกําหนดชําระในงบการเงินแสดงรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน 15,854,344 - 

กําไร (ขาดทุน) ที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 1,530,872 - 

ต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยกําไร (ขาดทุน)ที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 17,385,216 - 

หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง  (8,183,160) - 

รายได้ค้างรับจากโครงการ 9,202,056 - 

33. การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ในระหว่างปี 2562 บริษัท ฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อาร์พีวี แวลูเอชั่น จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระให้ดําเนินการประเมินราคา

ทรัพย์สินของบริษัท ฯ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด (“สระบุรี โซล่าร์”) ว่าจ้างผู้ประเมินราคาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินในโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 

ประกอบด้วย สิทธิการเช่าพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ฐานติดตั้ง แผงโซล่าร์เซลล์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จํากัด (“ซี.อี.ไอ.เชียงใหม่”) ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินโครงการคุ้มขันโตก ประกอบด้วย ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 

เพื่อคํานวณมูลค่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับคืนเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีสําหรับการพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินราคาไม่ได้เป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

บริษัทมีรายละเอียดในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวและสามารถสรุปได้ดังน้ี 

สําหรับทรัพย์สินในโครงการโซล่าร์ฟาร์มของบริษัท สระบุรี โซล่าร์ จํากัด ที่ประเมินมูลค่าโดยบริษัท อาร์พีวี แวลูเอชั่น จํากัด น้ัน 

ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการโซล่าร์ฟาร์มเป็นข้อมูลที่เกิดจากภาระผูกพัน ต่าง ๆ ที่บริษัท ฯ มีกับคู่ค้า เช่น 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างบริษัท ฯ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ในโครงการโซล่าร์ฟาร์ม ฯลฯ ประกอบกับมูลค่าส่ิง

ปลูกสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า แล้วนํามาประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีพิจารณาจากรายได ้ (Income 

Approach) ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ผู้ประเมิน เห็นว่าเหมาะสมกับโครงการโซล่าร์ฟาร์ม วิธีการประเมินทรัพย์สิน

วิธีน้ีเป็นวิธีการประเมินวิธีการหน่ึงที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพการประเมินทรัพย์สินในประเทศไทย  
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สําหรับทรัพย์สินในโครงการคุ้มขันโตกของบริษัท ซี.อี.ไอ.เชียงใหม่ จํากัด บริษัท อาร์พีวี แวลูเอชั่น จํากัด ผู้ประเมินใช้วิธีการ

ประเมินตามหลักการประเมินมูลค่าตลาด หรือ Market Value ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินมูลค่าตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย  

แม้ผู้ประเมินหลักของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท อาร์พีวี แวลูเอชั่น จํากัด) มิได้เป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม แต่ตัวบริษัทผู้ประเมินได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก ํ าก ับหล ั กทร ัพย ์และตลาดหล ักทร ัพย์  ให ้ เป ็นบร ิษ ัท ฯ ประเม ินม ูลค ่ าทร ัพย ์ส ิน ในตลาด ทุน  

มีระยะเวลาเห็นชอบจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 และตัวผู้ประเมิน หลักเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิของสมาคมผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย มีสิทธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพของสมาคมดังกล่าวทั้งสองสมาคม เมื่อผู้ประเมินหลักได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการโซล่าร์ฟาร์มและโครงการคุ้ม

ขันโตก ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และบริษัทผู้ประเมิน (บริษัท อาร์พีวี  แวลูเอชั่น 

จํากัด) ได้จัดทํารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามการประเมินของผู้ประเมินหลักแจ้งให้บริษัททราบ สรุปได้ดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 มูลค่า  ลงวันที่ 
โครงการโซล่าร์ฟาร์ม  230,200,000  27 ธันวาคม 2562 
โครงการคุ้มขันโตก 527,870,000  2 มกราคม 2563 

บริษัท ฯ จึงไม่มีความเห็นหรือข้อโต้แย้งใน เรื่องสมมติฐานและวิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน ตลอดจนมูลค่าที่แท้จริงของ

ทรัพย์สินทั้งสองโครงการน้ีแตกต่างไป จากผู้ประเมินราคาแต่ประการใด 

ในระหว่างปี 2563 บริษัท ฯ ได้ดําเนินการว่าจ้างบริษัท เอส.แอล. แสตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด ซ่ึงเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ใช้

ดําเนินการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัท ฯ ใหม่ เพื่อคํานวณมูลค่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับคืน ทั้งน้ีบริษัทผู้ประเมิน (บริษัท 

เอส.แอล. แสตนดาร์ด แอพไพรซัล จํากัด) ได้จัดทํารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามการประเมินของผู้ประเมินหลักแจ้งให้

บริษัททราบ สรุปได้ดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 มูลค่า  ลงวันที่ 
โครงการโซล่าร์ฟาร์ม  257,440,000  20 เมษายน 2563 
โครงการคุ้มขันโตก 522,390,000  15 เมษายน 2563 

เมื่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโครงการโซล่าร์ฟาร์ม และโครงการคุ้มขันโตกของผู้ประเมินราคาเป็นไปตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าโครงการโซล่าร์ฟาร์ม ของบริษัท สระบุรี โซ

ล่าร์ จํากัด มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีบริษัท ฯ จึงพิจารณาตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สินโครงการโซล่าร์

ฟาร์ม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักความระมัดระวัง (Conservatism) บริษัท ฯ จึงใช้มูลค่ายุติธรรมตามรายงานของผู้

ประเมินราคาบริษัท อาร์พีวี แวลูเอชั่น จํากัด ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังงบการเงินรวมของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยผลสะสมของการ

ปรับปรุงจากการพิจารณาการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าว แสดงเป็นรายการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ มีดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 ตามที่รายงานไว้เดิม 
ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดหลังปรับปรุงใหม่ 
ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรพัย ์    
สินทรพัยห์มุนเวยีน     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ลดลง) 724,679,412 (72,952,853) 651,726,559 
หนีส้นิหมนุเวยีน     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 15,337,988 4,175,239 19,513,227 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน    
สว่นของเจา้ของ     

กําไรสะสม (ลดลง) (174,348,425) (77,128,092) (251,476,517) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (หน่วย : บาท) 

 
ตามที่รายงานไว้เดิม  
 31 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดหลังปรับปรุงใหม่  
 31 ธันวาคม 2562 

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ (ลดลง) 142,164,521 (7,588,544) 134,575,977 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 7,485,623 4,175,239 11,660,862 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 162,758,175 80,541,397 243,299,572 
ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น (56,864,501) (77,128,092) (133,992,593) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท/หุ้น) (0.0423) (0.0575) (0.0998) 

34. การบรหิารจดัการทนุ 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการดํารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อม่ันของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหน้ี และตลาด

เงินทุน และเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซ่ึงบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยกําหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดําเนินงานหารด้วยส่วนของ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.55: 1.00 และ 0.53: 1.00 ตามลําดับ 

และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.48: 1.00 และ 0.35: 1.00 ตามลําดับ 

35. จดัประเภทรายการบญัชใีหม ่

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2562 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องการกําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2562 

36. การอนมุตังิบการเงนิ 
งบการเงินได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2564 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้อง โดยแสดงรายชื่อและประเภทของกรรมการ สําหรับงวดบัญชี 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปน้ี 
 

� บรษิทัยอ่ย : 

1. บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จํากัด     

x นายฐิติศักดิ์ สกุลครู   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x นายอังกูร   พิมพะกร    ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”   

x นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส  ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอนาจลงนาม” 

* เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 กรรมการลาออก 3 คนดังนี้ นายธนพล เดชะวิทยาธร นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ และนางสาวอรณี อินทร์นุช 

** ประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 วาระที ่5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อย มติที่ประชุมขอแตง่ตั้ง

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิวาส ดําเนินการเพ่ิมกรรมการ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 

 

2. บริษัท เอซีซี อินฟรา จํากัด (“ACC I”) เปล่ียนเชื่อ จาก บริษัท เอซีซี อิเลคทริค จํากัด   

x นายฐิติศักดิ์ สกุลครู   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x นายอังกูร   พิมพะกร    ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x นางสุพิน ศิริโภค   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอนาจลงนาม” 

x นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ  ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอนาจลงนาม” 

  

3. บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จํากัด (ACC L”)   

x นางงามนิจ เรืองศร     ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”   

x นายฐิติศักดิ์ สกุลครู   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x นายอังกูร   พิมพะกร    ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”   

* เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 กรรมการลาออก 3 คนดังนี้ นายธนพล เดชะวิทยาธร นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ และนางสาวอรณี อินทร์นุช 

 

4. บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จํากัด (“ACC G”) 

x นายฐิติศักดิ์ สกุลครู   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x นายอังกูร   พิมพะกร    ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”   

* เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 กรรมการลาออก 2 คนดังนี้ นายกานต ์กังพิศดาร และ นายกิตต ิกนกอุดมทรัพย ์

 

5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จํากัด (“ACC C”) เปล่ียนชื่อ บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จํากัด  

x นายฐิติศักดิ์ สกุลครู   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x นายอังกูร พิมพะกร    ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”   

x นางสุพิน ศิริโภค   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x นายวิเชียร เอ้ือสงวนกุล  ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x นายณัฎฐพงษ์ แสงทองคํา  ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

* เมื่อวันที ่13 พ.ค. 2563 กรรมการลาออก 2 คนดังนี้ นายพีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ ์และ นายกิตต ิกนกอุดมทรัพย ์
** ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 วาระที่ 4.2 เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและกรรมการบริษัทและบริษัทยอ่ย 

เปลี่ยนแปลงแจ้งกรรมการลาออกและเพ่ิมกรรมการเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 *** เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เรียบร้อย เมื่อวันที ่25 ม.ค. 2564 
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6. บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จํากัด (“BSP”) 

x นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์  ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x    นายอัควิทธ์ิ เหล่าอุดมกุล  ดํารงตําแหน่ง “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x    นายอังกูร  พิมพะกร   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x นางสุพิน ศิริโภค   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

  

7. บริษัท สระบุรี โซลาร์ จํากัด (“SSL”) 

x นายฐิติศักดิ์ สกุลครู   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x นายอังกูร   พิมพะกร     ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x นางสุพิน ศิริโภค   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x นายพีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์  ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

* เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 กรรมการลาออก 1 คนดังนี้ นายกานต ์กังพิศดาร 
 
 

�     บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง : 

1. บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด (“W.Solar”)  (บริษัทฯถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน) 

x     นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์  ดํารงตําแหน่ง “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x  นายจักร  จามิกรณ์   ดํารงตําแหน่ง “กรรมการ 

x     นายชัยธวัช  เสาวพนธ์  ดํารงตําแหน่ง “กรรมการ 

x   นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร  ดํารงตําแหน่ง “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x     นายอังกูร พิมพะกร   ดํารงตําแหน่ง “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x     นางสุพิน  ศิริโภค   ดํารงตําแหน่ง “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x  นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์  ดํารงตําแหน่ง “กรรมการ 

x  นายพีรพงษ์ วัยนิพิฐพงษ์  ดํารงตําแหน่ง “กรรมการ 

 

2. บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์  จํากัด (“105.Solar”)  (บริษัทฯถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 44.36 ของทุนจดทะเบียน)  

x นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์  ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม”  

x    นายอัควิทธ์ิ เหล่าอุดมกุล  ดํารงตําแหน่ง “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x    นายอังกูร  พิมพะกร   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 

x นางสุพิน ศิริโภค   ดํารงตําแหน่ง  “กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม” 
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	5. ธุรกิจให้กู้
	บริษัทจัดตั้งบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด (“ACCC”) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดตั้ง ACCC เพื่อประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง แบบมีสิทธิไล่เบี้ย (Factoring with Recourse) การให้เช่าซื้อหรือการให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง การให้กู้ยืม จำนำ จำนอง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200.00 ล้านบาท  ทุนชำระแล้ว 100.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จากการที่บริษัทเห็นว่าธุรกิจการให้กู้ยืมมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับที่ผ่านมามีผู้สนใจติดต่อขอกู้เงินกับบริษัทเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การปล่อยกู้มีวิธีการขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อให้เป็นระบบสากล และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท จึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจนี้  บริษัทเริ่มให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายแรกเมื่อปี 2562
	_Hlk49349829
	_Hlk49349886
	จากการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์มานานมีความชำนาชมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี บริษัทเห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาแผงและอุปกรณ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโนยีดีขึ้นกว่าในอดีตสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้มีผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มขึ้น  และบริษัทมีความพร้อมมีศักยภาพในธุรกิจนี้ จึงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์ โดยผ่านบริษัทสระบุรี โซล่าร์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 งานแรกเป็นงานติดตั้งแผงโซล่าร์ บริเวณเสาส่งสัชชาณของโอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง จำนวนทั้ง 68 สถานีฐาน แบ่งเป็นขนาดกำลังการผลิต 5 กิโลวัตต์ จำนวน 29 สถานีฐาน และขนาด 4 กิโลวัตต์ จำนวน 39 สถานีฐาน และงานติดตั้งแผงโซล่าร์ บนอาคารศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ขนาด 297.66 กิโลวัตต์ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน และเสนองานเพิ่มเติม ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป
	บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างฐานรายได้ให้กับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้ง บริษัทฯ ต้องการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะด้านพลังงานทางเลือก อสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม รวมทั้ง การทำพาณิชยกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ดังนั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในการประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจที่มีปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
	1)     ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ และพลังงานน้ำ เป็นต้น
	2)    ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารชุด ห้องชุด การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน รวมทั้งการขออนุชาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การขออนุชาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ขออนุชาตเชื่อมทาง ขออนุชาตเชื่อมท่อระบายน้ำ ขออนุชาตเปิดใช้อาคาร ขออนุชาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งการขออนุชาตอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
	3)     ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย สัชชาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย เคเบิ้ลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่นๆ
	4)    การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรืออี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประ
	ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย จำแนกตามธุรกิจดังต่อไปนี้
	ธุรกิจเทรดดิ้ง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงจำหน่ายในช่องทางเดิม ได้แก่ โมเดิลเทรด เช่น Home Pro Home Work The Mall  ส่งออกไปยังประเทศเพื่อบ้าน ออกงานแสดงสินค้า รวมถึงการจัดทำโปรโมชั่นเพิ่ม แต่ผลที่ได้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ยอดขายสินค้าในธุรกิจเทรดดิ้ง ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้ารุ่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของลูกค้า เป็นจำนวนมาก
	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ดำเนินการโดย บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด (“ACCL”) โครงการแรกที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการทาวน์โฮม ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ สามารถขายและรับรู้รายได้ไปจำนวน 19 ยูนิต จากทั้งหมด 32 ยูนิต ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปัจจุบันเหลือห้องทั้งหมด 13 ยูนิต บริษัทมีแผนจะปิดโครงการให้เร็วที่สุด บริษัทได้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์มีเครือข่าย และปรับลดราคาขายลงเพื่อกระตุ้นยอดขาย
	ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท ดับบลิว. โซล่า จำกัด (“W.SOLAR”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 49.00 กำลังการผลิตประมาณ 1.285  เมกะวัตต์ ในปี 2563 สามารถผลิตไฟฟ้าด้ 1,878,269 หน่วย ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 218,741 หน่วย หรือร้อยละ 13.18 บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“BSP”) บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 51.00 กำลังการผลิต ประมาณ 0.75 เมกกะวัตต์ ในปี2562 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,030,940 หน่วย สูงกว่าปีก่อน 45,330 หน่วย หรือ ร้อยละ 4.60 ต่อมาเดือนมิถุนายน 2563 W.solar ได้เข้ารับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหลังค่าโรงจอดรถ ในสวนอุตสาหกรรมม บีพี ขนาดกำลังการผลิต 64 กิโลวัตต์ ได้ผลตอบแทน ร้อยละ 10 ของค่าไฟฟ้าที่ BP ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้จากการขายไฟฟ้าเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 จำนวน 0.03 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตจะมีอีกหลายโครงการในลักษณะนี้   บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“105”) บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 44.36 กำลังการผลิต 0.65 เมกะวัตต์ ในปี 2562 สามารถผลิตฟ้าได้ 989,965 หน่วย 105 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้ฟาเชิงพาณิชย์เดือน ธันวาคม 2561 บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จำกัด (“SSL”) บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 100 ในปี 2
	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทดำเนินธุรกิจนี้ในนามบจก.สระบุรี โซล่าร์ งานแรกเป็นงานติดตั้งแผงโซล่าร์ บริเวณเสาส่งสัชชาณของโอเปอเรเตอร์รายหนึ่ง ในไตรมาส 2/2563 สามารถรับรู้รายได้จำนวน 17.39 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ต่อเนื่อง จากการที่โอเปอเรเตอร์รายดังกล่าว ยังมีสถานฐานอีกหลายสถานีฐาน ซึ่งต้องการติดตั้งให้ครบทุกสถานีฐาน และบริษัทมีโครงการจะรับงานติดตั้งแผงโซล่าร์ ในโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความพร้อมทั้งกำลังคน และเทคโนโลยี จากการประเมินธุรกิจรับเหมาถือว่าเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้
	_Hlk68256709
	_Hlk68256755
	_Hlk68256808
	_Hlk3732672
	•  บริษัทได้ย้ายสำนักงานบริษัทมาอยู่ที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
	•  มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติเข้าลงทุนบริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในราคาพาร์ หุ้นละ 10 บาท จำนวน 360,000 หุ้น มูลค่า 36.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
	•  มติประชุมสามัชผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และลาออก ดังต่อไปนี้
	พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์	   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทดแทน นายพสุ สุขุมวาท
	(ลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563)
	นายธนกฤต    อัจฉริยะสมบัติ       กรรมการ ทดแทน นายศริน เรืองศร
	นายกัมพล      ตติยกวี	   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
	•  มติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการ กรมการชุดย่อย เลขานุกการ
	- มีมติแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้
	พลเอกสมชาย   ยังพิทักษ์       ดำรงตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธาน   คณะกรรมการสรรหาและ
	กำหนดค่าตอบแทน
	นายเสาวภักดิ์   สกุลโรมวิลาส   ดำรงตำแหน่ง  รองประธานกรรมการคนที่ 1/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	นายอังกูร        พิมพะกร        ดำรงตำแหน่ง  กรรมการ ทดแทน นายนิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง ที่ลาออกเมื่อวันที่ 13
	พฤษภาคม 2563 และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
	นางสุพิน         ศิริโภค          ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ทดแทน นายกานต์ กังพิสดาร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
	2563 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2/กรรมการสรรหาและ
	กำหนดค่าตอบแทนและกำหนดกรรมการที่มีอำนาจการทำการแทนบริษัทดังนี้
	“นางสุพิน ศิริโภค นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลา นายอังกูร พิมพะกร และนายธนพล เดชะวิทยาธร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัชของบริษัท”
	นายจำลอง      มุ่งงาม              ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท แทนบริษัท เอสที พารากอน /จำกัด
	โดยนางสาวสุวิชาดา ภาคามล
	•  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมี่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติหยุดประกอบกิจการบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า2019 (โควิด-19)
	•  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 มีมติออกหุ้นกู้ในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย และตั๋วแลกเงินไม่เกิน 10 ราย ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.40 โดยใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานประกอบการบริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นหลักประกัน เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
	•  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติประมูลขายพัดลมเพดาน และโคมไฟแอลอีดี ทั้งหมดในราคาไม่ต่ำกว่า 4.00 ล้านบาท
	•  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติการประกอบกิจการบริษัทบริหารสินทรัพย์ และที่ประชุมคณะบริษัทเอซีซีแคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 25663 มีมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ตราบริษัท และมติทึ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563   มีมติเปลี่ยนชี่อบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด เป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอซีซี แคปปิตอล จำกัด
	•  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติขายเงินลงทุนบริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งหมดจำนวน 3,600,000 หุ้น ในราคา 39.00 ล้านบาท
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